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Am ales cele trei sintagme pentru a ilustra un trecut istoric, 

o actualitate incontestabilă a necesităţii existenţei Forţei de 
Jandarmerie şi un viitor cu o perspectivă deschisă către gestionarea 
unitară a factorilor, situaţiilor de risc şi crizelor de natură a afecta 
ordinea şi liniştea publică internă şi internaţională. De-a lungul 
istoriei, odată cu constituirea primelor forme de organizare umană, a 
apărut şi nevoia de ordine, acele măsuri care să garanteze apărarea 
bunurilor şi drepturilor oamenilor şi acele structuri obligate să 
pedepsească pe cei nesupuşi şi să asigure menţinerea şi 
restabilirea ordinii. 

Revoluţia de la 1821 a declanşat un amplu proces de 
modernizare a întregii societăţi româneşti, inclusiv a structurilor de 
siguranţă şi ordine publică. „Cererile norodului românesc”, 
Proclamaţia din 1821 în care, printre altele, se cerea „crearea unei 
armate care să asigure ordinea internă”, sunt urmate de 
Regulamentele Organice din Ţara Românească (1831) şi Moldova 
(1832) în care se stipulează „obligaţia ce revine pentru Obşteasca 
Adunare, de a crea un trup al Jandarmeriei Naţionale.” 

Grigore Alexandru Ghica, în anul în care geniul tutelar al 
românilor, Poetul Naţional – Mihai Eminescu vedea lumina zilei, 
emite actul de căpătâi – Ofisul nr. 13 din 17 februarie 1850, care 
consfinţeşte apariţia unei noi Arme, a „oamenilor de arme”, „din 
înalta poruncă şi întărită prin Ofis domnesc al Măriei Sale Grigore 
Alexandru Ghica voievod, pentru apărarea liniştii şi bunurilor noastre 
rânduieli carpatice”. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, perioada 
deschisă de Unirea de la 1859 se remarcă prin realizarea cadrului 
juridic şi organizatoric al apărării, siguranţei naţionale şi ordinii 



publice, în principatul Moldovei, jandarmeria ţinuturilor devenind 
putere înarmată a Ministerului de Război, deşi jandarmii erau puşi 
sub autoritatea Ministerului Dinlăuntru şi îşi desfăşurau activitatea 
„pentru paza şi apărarea ordinii publice”. 

Aşadar, Legea Jandarmeriei din 1850 şi Regulamentul 
Jandarmeriei de Oraş din 1865 reprezintă documentele de căpătâi, 
în baza cărora, timp de 50 de ani au fost reglementate statutul, 
structurile şi atribuţiile jandarmeriei de început şi care au constituit 
izvorul noilor reglementări în perioada ce a urmat. 

Domnia regelui Carol I pune accent pe pregătirea armatei 
prin manevre şi aplicaţii care „au apropiat tot mai mult trupele de 
realitatea câmpului de luptă”, în calitatea sa de conducător al statului 
fiind preocupat permanent de pregătirea efectivelor armate. 

Războiul de Independenţă a pus în evidenţă faptul că prin 
organizare, pregătire şi mod de funcţionare, Jandarmeria a suplinit şi 
completat atribuţiile poliţiei, a asigurat poliţia armatei, iar în situaţii 
deosebite a fost aptă de a angaja acţiuni de luptă împreună cu 
unităţile militare şi chiar independent. 

După război se simte tot mai pregnant necesitatea şi 
preocuparea de a se reconstrui acea forţă specială a cărei misiune 
de bază să fie paza şi ordinea în stat, asigurarea ordinii şi libertăţilor 
cetăţenilor şi care să vegheze la aplicarea şi respectarea legilor 
ţării. 

Perioada a culminat cu adoptarea Legii de organizare şi 
funcţionare a Jandarmeriei Rurale în 1893, pentru o perioadă 
găsindu-se faţă în faţă „o jandarmerie organizată pe escadroane de 
jandarmi şi companii de jandarmi pedeştri, parte a armatei 
permanente subordonată nemijlocit Ministerului de Război şi o 
jandarmerie rurală subordonată Ministerului de Interne pentru 
asigurarea serviciului administrativ în mediul rural, de nivelul unei 
companii pentru fiecare judeţ.” 

Secolul XX aduce evoluţia incontestabilă a Armei prin 
creşterea efectivelor, aproape în fiecare comună se înfiinţează câte 
un post de jandarmi, iar instruirea şi pregătirea jandarmilor se 
desfăşoară în mod intensiv la cel mai înalt nivel. 

În Primul Război Mondial, România îşi constituise o forţă 
armată cu efective sporite considerabil şi bine pregătite, cele ale 
jandarmeriei constituind aproape 30% din armata operativă, 
detaşamentele de jandarmi de pe lângă marile unităţi operative 
asigurând poliţia frontului, paza şi apărarea punctelor de comandă, 



asigurarea circulaţiei în sprijinul unităţilor militare, asigurarea poliţiei 
în spatele frontului etc. 

Făurirea statului naţional unitar român a creat cadrul 
naţional şi social-politic prielnic dezvoltării României Moderne. Noile 
condiţii vizau reconstrucţia economiei distruse de război, necesitatea 
de a integra în cursul normal al vieţii ţării, teritoriile recent reunite şi 
nu în ultimul rând gestionarea problemelor complexe generate de 
nelegiuirile armatei străine în jumătatea ocupată a ţării. Numai 
liniştea internă, premisă a politicii statului român de a asigura 
securitatea colectivă, putea spulbera pretextele forţelor 
contrarevoluţionare externe de a interveni cu armatele în 
Transilvania. Necesitatea asigurării acestui climat de siguranţă şi 
linişte publică reclama prezenţa Jandarmeriei, angrenată într-o 
acerbă luptă împotriva actelor antisociale, a banditismului şi a 
jafurilor. 

Perioada interbelică defineşte Jandarmeria ca fiind şi 
trebuind să rămână un organ al statului, un element al forţei publice, 
poate cel mai important, singura investită de lege spre a folosi forţa 
pentru a stabili ordinea, atunci când aceasta a fost încălcată.  

Cum îşi îndeplineau şi executau jandarmii multiplele misiuni 
pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial o ştiu toţi cei care au 
pătruns în arhivele istorice. Structurile de jandarmi menţineau 
ordinea şi liniştea publică, fiind integrate în dispozitivele de apărare 
a unităţilor militare, curăţau teritoriile cucerite, de rămăşiţele 
bolşevice care aveau misiunea de a ataca spatele trupelor de 
operaţiuni, blocau direcţiile principale de pătrundere, prin posturi 
fixe, mobile, aliniamente de apărare şi baraje, iar atunci când situaţia 
o impunea trupa şi ofiţerii de jandarmi au luptat în linia I, alături de 
infanterişti. 

Anul 1949 trece formaţiunile teritoriale ale Jandarmeriei la 
Direcţia Generală a Miliţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
iar batalioanele de jandarmi şi centrele de instrucţie formează 
Comandamentul Trupelor de Securitate, care continuă îndeplinirea 
principalelor misiuni ale Jandarmeriei. 

De la Grigore Alexandru Ghica, făuritorul Jandarmeriei 
Naţionale la 3 aprilie 1850, Alexandru Ioan Cuza, semnatarul 
Regulamentului Jandarmeriei de Oraş, considerat cea de-a doua 
lege de organizare a Jandarmeriei, Lascăr Catargiu, om politic şi 
ministru de interne al României care a elaborat şi pus în aplicare 
una din principalele legi ale Jandarmeriei Rurale, punând bazele 



celei mai moderne forme de organizare a poliţiei la sate, 
Jandarmeria, la Comandamentul Trupelor de Pază şi Ordine, 
respectiv Comandamentul Trupelor de Jandarmi, Legea  
nr. 116/1998, ulterior Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, Asociaţia Forţelor de Poliţie şi 
Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar (FIEP) şi 
Forţa de Jandarmerie Europeană, misiunile sub egida O.N.U. şi 
EULEX în Kosovo, istoria a dăruit izvoare nesecate. De aici ne 
tragem astăzi seva respectului, ne cinstim eroii cărora le găsim scris 
numele pe monumentele istorice şi traducem tradiţia în cultură 
organizaţională.  

Se consemnează astfel, în timp, adevărul potrivit căruia 
societatea nu poate exista şi progresa în afara stării de ordine 
generală. 

Ultimii 20 de ani au adus în viaţa politică şi socială naţională 
şi europeană profunde transformări care, prin amploarea şi 
complexitatea lor, au schimbat radical configuraţia Europei, precum 
şi natura relaţiilor internaţionale între ţările continentului. Noile 
provocări la adresa ordinii publice, care s-au făcut simţite după 
Revoluţia din Decembrie 1989, au surprins oarecum sistemul 
naţional de ordine publică. Puse în faţa acestora, componentele 
Ministerului Administraţiei şi Internelor au generat cadrul normativ 
necesar prin care s-au stabilit competenţe şi s-au adaptat structurile 
de ordine şi siguranţă publică, specificului noilor misiuni. 

Ca şi în alte părţi ale lumii, mişcarea sindicală a fost, la 
început, utilizată ca „mijloc de manevră” pentru a servi anumite 
interese de grup. Dacă la mijlocul anilor ’90, mişcarea sindicală se 
baza pe concentrările muncitoreşti de la marile întreprinderi 
industriale şi pe cele din domeniul extracţiei de materii prime 
energetice, care aveau să fie restructurate, privatizate sau lichidate, 
după anul 2000 amploarea acestora s-a redus semnificativ. În 
prezent, categoriile profesionale ale căror sindicate dispun de o 
influenţă mai mare şi pot declanşa acţiuni de protest semnificative 
sunt cele din categoria bugetarilor. Odată cu intrarea în Uniunea 
Europeană, o bună parte din forţa de muncă din România a migrat 
masiv spre ţările din zona vest-europeană, astfel că potenţialul 
revendicativ al populaţiei active în sfera economică s-a redus 
semnificativ. 

Pe de altă parte, riscul tulburării ordinii publice, ca urmare a 
mişcărilor de natură sindicală, s-a redus simţitor. Dacă în componenţa 



maselor de protestatari din anii ’90 intrau indivizi care prin natura 
profesiei utilizau predominant forţa brută, probabilitatea producerii 
unor acte violente fiind foarte mare, la finele primului deceniu al anilor 
2000, componenţa grupurilor de protestatari este realizată 
predominant din funcţionari. De altfel, acţiunile revendicative ale 
mişcărilor sindicale au cunoscut o evoluţie permanentă, de la poziţiile 
de forţă adoptate în spaţiul public, la utilizarea graduală a tuturor 
formelor legale pentru susţinerea revendicărilor, manifestările de 
protest situându-se printre ultimele soluţii. 

Disputa politică s-a mutat din stradă, în studiourile de 
televiziune, acţiunile care caracterizau anii ’90 restrângându-se 
treptat la cele organizate conform prevederilor legale, pe timpul 
campaniilor electorale. Conflictele de natură etnică au evoluat şi ele 
în perioada de tranziţie. Evenimentele din martie 1990 şi-au avut 
originea în existenţa şi perpetuarea, pe diferite căi, a unor tensiuni 
între maghiari şi români. 

Deşi s-au diminuat progresiv, tensiunile interetnice nu au 
dispărut imediat după evenimentele de la Târgu-Mureş, manifestări 
ale acestora apărând periodic în anii care au urmat, dar fără 
virulenţa celor din martie 1990. Treptat, aceste tensiuni s-au 
estompat, cu precădere, după extinderea Uniunii Europene şi 
includerea României în zona acesteia, cu atât mai mult cu cât 
reprezentanţii etniei maghiare au participat ani buni la guvernare. 
Mai mult decât atât, necesităţi de natură economică au condus la o 
relativă detensionare între cele două etnii. 

Evoluţia raporturilor tensionate cu etnia rromă a urmat un 
curs oarecum diferit. Ele au apărut, nu atât pe fond etnic, cât mai 
ales pe unul de natură socială, populaţia majoritară din diferite 
localităţi, acuzând etnicii rromi de producerea unor infracţiuni cu 
violenţă. Astfel de conflicte, care uneori au degenerat în tulburarea 
ordinii publice, au continuat să apară în întreaga perioadă a ultimilor 
20 de ani, natura etnică a conflictului fiind secundară, comunitatea 
rromă reprezentând o categorie defavorizată şi încă marginalizată, 
cu probleme de natură economică şi de statut social, existând 
percepţia că o componentă fundamentală a identităţii grupului etnic 
este reprezentată de elementul infracţional. 

La sfârşitul anilor ’90, se constată anumite modificări în 
evoluţia mişcărilor de stradă care reprezintă factori de risc la adresa 
ordinii publice. Găştile de cartier reprezintă grupări de tineri, nu 
neapărat cu o activitate infracţională permanentă, dar care 



dobândesc o anumită identitate în jurul unor lideri şi care se implică, 
de regulă, în acte de dezordine sau de tulburare a ordinii publice 
într-un perimetru limitat. Specific acestora este faptul că ei aparţin 
unei anumite zone urbane, de regulă, de la periferie. O parte din 
aceştia fac legătura dintre grupările interlope şi galeriile de fotbal, 
devenind fie suporteri înflăcăraţi ai unor echipe sportive, fie membri 
în grupările interlope. 

Schimbările apărute după 1990, libera circulaţie, 
oportunităţile de câştig ilicit, criza de autoritate a instituţiilor statului 
au condus la creşterea fenomenului infracţional. O categorie socială 
care poate declanşa mişcări de stradă, nu neapărat de mare 
amploare, dar virulente, sunt facţiunile constituite în jurul unor 
grupări din lumea interlopă. Manifestările lor sunt de natură 
revendicativă, bazate pe rivalitate. Conflictele dintre grupurile rivale 
iau adeseori o formă violentă, utilizându-se arme albe sau, uneori, 
de foc ce pun în pericol nu doar ordinea, ci şi viaţa persoanelor care 
se află în zonă. 

Se pare că evenimentele cele mai violente apărute în ultimii 
ani sunt cele legate de evenimentele sportive, cu precădere fotbalul. 
Pe lângă faptul că e un domeniu în care se vehiculează foarte mulţi 
bani, el reprezintă şi un prilej al descătuşărilor pasionale şi 
emoţionale colective. Grupurile agresive din cadrul galeriilor de 
fotbal se constituie în jurul unor echipe de fotbal şi se manifestă sub 
semnul unor rivalităţi tradiţionale. De regulă, acestea concentrează 
periodic un public numeros, printre care îşi fac loc grupările radicale. 
Uneori această supremaţie este vizată de anumiţi membri care pot 
avea legături cu lumea interlopă sau activităţile legate de aceasta, 
de unde şi numeroasele facţiuni din cadrul unor galerii. 

În acest context operativ, Jandarmeria, ca instituţie a 
statului cu atribuţii în domeniul ordinii publice, a reprezentat în ultimii 
20 de ani un important factor de stabilitate. Indiferent de stadiul 
evoluţiei sale ca instituţie, ea a răspuns nevoii fundamentale de 
apărare a societăţii în faţa unor ameninţări la adresa statului de 
drept, care au venit din interiorul acestuia. Evoluţia sa ca principală 
instituţie abilitată prin lege pentru a interveni atunci când ordinea 
publică a fost tulburată, a transformat Jandarmeria Română într-un 
garant al statului de drept, împotriva manifestărilor violente care pun 
în pericol stabilitatea ordinii sociale.  

România a parcurs în ultimele două decenii un profund 
proces de democratizare şi transformare instituţională. Procesul a 



cuprins şi instituţionalizarea unor mecanisme de control democratic 
civil al instituţiilor cu competenţe în domeniul securităţii naţionale. 
Astfel, determinarea acestor instituţii să lucreze eficient şi 
responsabil, în acelaşi timp cu asigurarea libertăţilor cetăţeneşti, 
este o sarcină necesară într-un stat de drept. Colaborarea cu 
societatea civilă constituie un factor de echilibru în funcţionarea pe 
baze democratice a acestor instituţii, ea putând oferi o imagine 
neutră a unei activităţi, precum şi soluţii la diverse probleme. 

Societatea civilă se implică într-o gamă largă de probleme 
din domeniul securităţii naţionale, printre care se situează şi 
realizarea ordinii şi siguranţei publice, cu accent pe siguranţa 
cetăţeanului. În acest scop, este necesar ca organizaţiile societăţii 
civile să cunoască politicile curente şi propunerile de politici publice 
în domeniu, pentru a monitoriza modul în care instituţiile cu 
responsabilităţi respectă interesele majorităţii populaţiei. La rândul 
lor, instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice au 
atribuţia de a proteja societatea conform competenţelor legale, fără 
a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. În acest 
context, articolul 37 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, conform căruia, „în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are 
obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului 
şi să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de 
acesta ca urmare a intervenţiei în forţă”, nu reprezintă o simplă 
prevedere formală. 

Dincolo de aspectul instituţional, societatea civilă este 
formată din cetăţeni, care, asociaţi sub diferite forme, participă la viaţa 
publică, influenţează politicile, apără şi promovează interesele 
populaţiei. În actuala conjunctură internă şi internaţională, când 
principalele provocări la adresa ordinii publice le constituie nu atât 
pericolul unei agresiuni de amploare, ci mai degrabă tensiunile şi 
antagonismele generate de sărăcirea maselor, conflicte şi dispute 
etnice, de terorism şi crimă organizată, violenţa în grup, proliferarea 
armamentelor, traficul de droguri, persoane şi exploatarea umană, 
precum şi de evoluţiile financiare cu mari implicaţii sociale, 
Jandarmeria Română, forţă specializată de ordine publică, dispunând 
de un potenţial uman şi material adecvat, poate şi trebuie să fie 
utilizată, valorificând astfel experienţa şi credibilitatea dobândită.  

Locul şi rolul Jandarmeriei Române în cadrul Sistemului 
Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică, ca structură militară 



specializată în furnizarea climatului de linişte publică, prin asigurarea 
şi restabilirea ordinii de drept, constituie astăzi realitatea 
democratică incontestabilă, acea arhitectură de stabilitate care 
acţionează potrivit legii, pe baza unor principii incontestabile de 
profesionalism, echidistanţă, performanţă şi credibilitate atât pe 
teritoriul naţional, cât şi în afara frontierei. 

Viziunea politico-militară românească actuală, strategia de 
securitate naţională au drept obiective protecţia cetăţenilor, 
garantarea drepturilor fundamentale şi a libertăţilor individuale ale 
acestora, protejarea şi promovarea intereselor naţionale. Resursele 
necesare sunt de natură politică, diplomatică, economică şi militară 
şi presupun cooperare cu statele şi organismele de securitate din 
spaţiul european, euroatlantic şi internaţional. România a acţionat, 
printre altele, pentru a asigura un climat de stabilitate internă, 
prioritare, în acest sens, fiind prevenirea, descurajarea şi, la nevoie, 
gestionarea crizelor şi conflictelor interne, parcurgând un drum 
sinuos până la consolidarea statutului de generator de stabilitate şi 
securitate europeană şi regională. 

Jandarmeria Română, conform statutului şi competenţelor 
stabilite prin legea de organizare şi funcţionare, se aliniază 
structurilor funcţionale la nivel european, fiind astăzi membru cu 
drepturi depline în Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie 
Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar (FIEP), precum şi în 
Forţa de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR sau FJE), 
instituţii a căror cooperare din ultimii ani a remodelat ideea de Forţă 
de tip Jandarmerie şi a revoluţionat conceptul de comunitate a 
forţelor de poliţie cu statut militar. 

Legiuitorul conferă astfel o dimensiune internaţională 
misiunilor Jandarmeriei Române, în perspectiva consolidării 
statutului României de partener credibil, care-şi aduce contribuţia la 
dezvoltarea şi consolidarea Politicii Europene de Securitate şi 
Apărare, sub aspectul gestionării civile a crizelor, Jandarmeria 
Română acţionând ca forţă de poliţie europeană cu efective 
specializate, pentru menţinerea păcii, la solicitarea organismelor 
internaţionale. 

În acest context, participăm la Misiunea Europeană de 
instituire a Statului de Drept în Kosovo (EULEX Kosovo), în prezent, 
Jandarmeria Română dispunând de două structuri de misiuni 
internaţionale de nivel detaşament, una aflându-se în misiune în 
teatrul de operaţii din Kosovo, iar cealaltă la pregătire. Având o 



organizare similară cu a celorlalte structuri europene participante, 
cele două unităţi sunt concepute pe un tipar FPU, flexibil şi 
adaptabil, fiind în măsură ca atunci când se impune, să constituie 
echipe specializate (de tip SWAT), sau să acţioneze coordonat ori 
integrat cu echipe specializate aparţinând altor componente ale 
misiunii. 

În cei opt ani de participare activă şi continuă în teatrul de 
operaţii din Kosovo, jandarmii au cooperat cu personalul Poliţiei 
Internaţionale, fiind apreciaţi de către colegii din cadrul UNCIVPOL 
pentru nivelul foarte ridicat de comunicare, implicare, loialitate, 
seriozitate şi profesionalism, ca şi pentru calitatea umană de care au 
dat dovadă pe timpul efectuării misiunilor comune. 

Pe aceleaşi coordonate se înscrie participarea Jandarmeriei 
Române la Misiunea Uniunii Europene de monitorizare în Georgia 
(EUMM Georgia). Prin această misiune civilă, care are scopul de a 
observa situaţia din teren, în urma conflictului armat desfăşurat în 
vara anului 2008, între Rusia şi Georgia, Uniunea Europeană 
probează un interes activ faţă de situaţia vecinătăţii sale estice şi îşi 
demonstrează importanţa ca actor internaţional în domeniul 
securităţii. 

Stadiul actual al dezvoltării Jandarmeriei Române este 
caracterizat de o serie de puncte tari, care se constituie în tot atâtea 
caracteristici distinctive, premise ale dezvoltării instituţiei noastre în 
viitor. Astfel, deţinând cultura organizaţională specifică unei instituţii 
militare, Jandarmeria a parcurs o etapă de reorganizare care a avut 
ca obiectiv eficientizarea structurilor operative. În acest sens, 
dispunem de o capacitate acţională ridicată pentru asigurarea şi 
restabilirea ordinii publice, datorită existenţei şi competenţelor 
teritoriale ale structurilor mobile. În aceeaşi măsură, au fost 
dezvoltate capacităţile de acţiune ale celorlalte structuri, 
semnificativă în acest sens fiind experienţa dobândită de 
Jandarmeria Română în cadrul proiectelor de înfrăţire PHARE, pe 
timpul stagiilor de pregătire organizate în străinătate sau în cadrul 
altor relaţii de parteneriat extern. 

Din punct de vedere managerial, instituţia noastră dispune 
de reglementări interne bine structurate, care se constituie în 
instrumente moderne de conducere în domeniile specifice de 
competenţă. Existenţa unui sistem bine structurat al instituţiilor 
pentru formare iniţială şi continuă a personalului, coroborată cu 
adaptarea procesului de pregătire pentru dobândirea unor 



competenţe profesionale în concordanţă cu cerinţele operative, 
situează acest domeniu la nivelul structurilor similare partenere din 
cadrul Uniunii Europene. Exerciţiul gestionării unor situaţii de criză în 
misiuni internaţionale de menţinere a păcii, a consolidat cunoştinţele 
şi experienţa cadrelor implicate direct, oferind, totodată, suportul 
motivaţional pentru întregul personal. Nu în ultimul rând, 
transparenţa şi deschiderea către societatea civilă a determinat un 
grad ridicat de încredere a populaţiei în instituţie, care se constituie 
astăzi într-un adevărat partener. 

Situaţia internă şi internaţională oferă, în aceeaşi măsură, o 
serie de oportunităţi care, exploatate corespunzător, oferă şansa 
unei dezvoltări durabile a Jandarmeriei Române. Perceperea 
instituţiei ca un pilon al democraţiei şi echilibrului social de către 
societatea civilă şi autorităţile publice, precum şi aprecierile 
partenerilor din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi 
Siguranţă Naţională cu care Jandarmeria cooperează, constituie 
elemente esenţiale pentru elaborarea direcţiilor ulterioare de 
acţiune. 

Pe plan internaţional, tendinţa existentă la nivelul Uniunii 
Europene de dezvoltare a mecanismelor de management civil şi 
militar al crizelor, în cadrul cărora un rol important revine forţelor de 
poliţie cu statut militar, şi perspectiva extinderii operaţiilor 
internaţionale la care participă Forţa de Jandarmerie Europeană 
sunt principalele elemente care obligă la stabilirea unor obiective 
care să fie urmărite cu consecvenţă în domeniul cooperării 
internaţionale.  

O nouă perspectivă se deschide în contextul 
angajamentului României de a pune Centrul de Perfecţionare a 
Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri la dispoziţia Forţei de 
Jandarmerie Europeană în vederea pregătirii Echipelor Operative de 
Poliţie pentru Îndrumare şi Legătură ale NATO Training Mission în 
Afganistan. 

În plan bilateral, principala direcţie de acţiune o constituie 
dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu statele europene, care au 
instituţii de tip jandarmerie, în special Franţa, Italia, Spania, 
Portugalia, Olanda, Bulgaria, Polonia şi Lituania şi cu instituţii de tip 
jandarmerie ale statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană, 
precum Jandarmeria Turcă, Trupele Poliţiei Înarmate Populare 
Chineze, Forţele Interne de Securitate din Qatar, Trupele de Interne 
din Ucraina, Jandarmeria Iordaniană şi Poliţia de Frontieră din 



Israel. Nu în ultimul rând, considerăm oportună iniţierea cooperării 
cu Trupele Interne din Rusia şi cu structurile militare şi civile din 
Statele Unite ale Americii, care au atribuţii punctuale similare 
Jandarmeriei Române. 

Perioada deosebit de complexă pe care o parcurge 
România, cauzată de efectele crizei mondiale în domeniile politic, 
economic şi social, corelată cu tensiunile existente în imediata 
noastră vecinătate şi în arealul de interes al Uniunii Europene, a dat 
naştere unei multitudini de fenomene dezorganizate şi de efecte 
secundare care, insuficient cunoscute şi soluţionate, pot constitui 
pericole grave la adresa ordinii şi siguranţei publice. În acest 
context, noi, Jandarmii, suntem obligaţi ca prin voinţă, viziune pe 
termen lung şi coeziune instituţională să ne dezvoltăm ca furnizori 
de stabilitate, încredere, concordie şi linişte publică. 

Prin realizarea tuturor acestor deziderate, Jandarmeria 
Română îşi va consolida statutul de forţă de ordine publică 
operaţională, robustă şi dotată cu capacităţi de reacţie rapidă, 
capabilă să execute toate misiunile de poliţie din competenţă, atât în 
plan intern, pentru asigurarea respectării normelor legale şi de 
comportament civic, cât şi în plan internaţional, în operaţiunile de 
gestionare a crizelor. 

 



 
I. 2. JANDARMERIA ROMÂNĂ ÎN TIMPUL MARELUI 

RĂZBOI DE REÎNTREGIRE NAŢIONALĂ 
 
Profesor Constantin GHEORGHE 

 
 

Jandarmeria Română, ca element important în Sistemul 
Militar Naţional, a participat din plin la Marele Război de Reîntregire 
Naţională şi a contribuit la luptele armate purtate sub semnul 
intereselor supreme ale neamului şi statului român – edificarea 
României Mari, aceasta însemnând unirea tuturor teritoriilor locuite 
de români în graniţele unui singur stat. A fost un moment în care 
oamenii s-au înscris în concertul european al afirmării 
naţionalităţilor, principiu care s-a soldat cu crearea statelor naţionale 
din zona central-europeană, state care se aflau sub ocupaţia de 
secole a imperiilor habsburgic şi ţarist, unele fiind deja dispărute de 
pe harta continentului european. 

Jandarmeria este, în timp de pace, o structură care are 
menirea de apărare şi menţinere a ordinii publice sau de restabilire a 
ordinii care fusese grav perturbată. „Corpul de jandarmi – se preciza 
încă din 1850 în Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor de 
jandarmi – este menit pentru ţinerea liniştii şi siguranţei locuitorilor 
întregului principat”. Dar, în timp de război, Jandarmeria primeşte 
sarcini specifice războiului, între care atribuţii de poliţie în teritoriul în 
care activează armata, paza unor căi de comunicaţii, obiective 
militare sau obiective economice cu destinaţie de război. 

În războiul românilor din 1916-1918, Jandarmeria a 
concurat la finalizarea operaţiunilor armatei, începând cu etapa 
mobilizării şi concentrarea forţelor, cu asigurarea ordinii în spatele 
frontului, inclusiv în timpul unor operaţiuni de evacuare sau 
retragere. Participarea Jandarmeriei în acest război a fost, în fapt, a 
doua participare la un război modern după experienţa acumulată în 
Războiul pentru Cucerirea Independenţei (1877-1878). 

În apropierea primei conflagraţii mondiale s-au produs 
modificări organizatorice în această structură a sistemului de 
apărare, astfel: au fost sporite efectivele; au fost înfiinţate posturi 
speciale de jandarmi care să asigure paza fabricilor din Capitală 
care produceau materiale pentru armată; au fost înfiinţate puncte 
speciale de pază şi control la toate trecătorile din Carpaţi, de la 



Vatra Dornei până la Turnu-Severin; a fost creat un detaşament de 
jandarmi pentru paza regiunilor petrolifere din judeţele Prahova, 
Dâmboviţa, Buzău şi Bacău. 

Aşadar, începutul Marelui Război de Reîntregire Naţională 
găseşte Jandarmeria între structurile militare angajate în luptă. Prin 
Decretul nr. 2784 din 14 august 1916, efectivele Jandarmeriei 
depăşeau 9.000 militari; din acest număr, circa 30% au fost efective 
care au participat pe front alături de armată, restul fiind destinate 
misiunilor din teritoriu. Asigurarea concentrărilor şi mobilizării 
ostaşilor s-a făcut cu ajutorul posturilor de jandarmi existenţi în 
fiecare localitate. Pe front, Jandarmeria a participat la: organizarea 
poliţiei frontului, paza şi apărarea punctelor de comandă, deplasarea 
coloanelor militare, asigurarea poliţiei în spatele frontului, în serviciul 
comandamentelor de etapă, serviciul pietonal, anihilarea agenturilor 
de spionaj, grija pentru evacuarea populaţiei civile şi autorităţilor 
române, asigurarea serviciilor de pază la lucrările de artă etc. 

Una din cele mai importante misiuni a fost aceea de poliţie 
a frontului în timpul ofensivei româneşti în Transilvania, precum şi 
organizarea administrativă a teritoriilor eliberate. Astfel, Compania 
de Jandarmi Prahova a acţionat în zona Carpaţilor Răsăriteni  
(Sf. Gheorghe, Covasna, Miercurea Ciuc), Batalionul de Jandarmi 
Pedeştri din Bucureşti a asigurat poliţia frontului în zona Braşovului. 
Interesantă este semnificaţia prezenţei Jandarmeriei Române în 
localităţile transilvane: „Astăzi, pentru prima oară şi pentru 
totdeauna, Jandarmeria Română a înlocuit pe pământul scump al 
Transilvaniei Jandarmeria ungurească” – notă, în telegrama 
adresată Inspectoratului General al Jandarmeriei Rurale, maiorul 
Stoiculescu, la 17 august 1916. 

În teritoriul de peste munţi se organizau rapid posturi de 
jandarmi în localităţile prin care trecuse armata. Odată cu retragerea 
peste Carpaţi, Jandarmeria a participat la acţiunile de luptă, a format 
poliţia frontului, a comunicaţiilor, a asigurat măsurile de ordine 
necesare deplasării coloanelor militare şi pe timpul evacuării 
administraţiei, a unor obiective economice şi a populaţiei care s-a 
refugiat în Moldova. 

Există multe exemple ale acţiunii Jandarmeriei. Astfel, 
Compania de Jandarmi Dolj a semnalat prezenţa inamicului în zonă, 
a luptat împreună cu armata în încercarea de a-l opri spre Craiova, 
apoi a asigurat poliţia coloanelor spre Slatina, continuând retragerea 
spre Buzău, Focşani, Tecuci. Compania Gorj a asigurat paza liniei 



ferate şi a liniei telegrafice din zonă. Împreună cu companiile de 
jandarmi Vâlcea, Olt, Durostor, s-a constituit un cordon în faţa 
înaintării inamicului spre Bucureşti, executând misiuni de poliţie şi 
poliţie a circulaţiei şi retrăgându-se până la Bacău, unde au 
îndeplinit diverse misiuni, precum paza şi supravegherea lucrărilor 
de fortificaţii pe Siret. 

În timpul retragerii trupelor sub presiunea inamicului, 
acestea au avut mult de suferit. Retragerea unităţilor de jandarmi din 
Oltenia, Muntenia şi Dobrogea se făcuse treptat, pe măsura 
înaintării trupelor inamice. Este cunoscut că atunci când se face 
retragerea, pe când cedează un teritoriu, ultimii care părăsesc acel 
teritoriu sunt poliţia, jandarmii şi o parte din unităţile administraţiei 
locale. Jandarmii evacuaţi în Moldova au dublat în marea lor 
majoritate unităţile de jandarmi locali, pentru asigurarea unei poliţii 
mai intensive, pentru anihilarea agenturilor de spionaj, iar pe de altă 
parte au fost puse la dispoziţia Marelui Cartier General, mărind 
siguranţa acestuia. 

La începutul anului 1917, toată armata română care 
scăpase din campania anului 1916 era grupată în Moldova, 
împreună cu toate companiile de jandarmi din Oltenia, Muntenia şi 
Dobrogea. Cu o putere scăzută din cauza celor trei luni de lupte 
necontenite şi o lună şi jumătate de retragere în contact cu inamicul, 
cu un moral scăzut în împrejurări deosebit de grele, armata trebuia 
reorganizată. Statul român, redus la o treime din teritoriu, trebuia să 
găzduiască şi să hrănească o parte din populaţia refugiată şi 
armatele ruso-române. Numai armata rusă număra aproximativ 
1.000.000 de oameni. 

Se poate concluziona faptul că, de la intrarea României în 
război până la începutul anului 1917, când armata română a intrat 
într-o perioadă de refacere, jandarmeria teritorială a luptat alături de 
armata română şi a suferit împreună cu ea toate rigorile războiului. 
Timp de aproape 4 luni şi jumătate, Jandarmeria din o treime din 
teritoriul naţional a luptat cu arma în mână alături de armata 
operativă. În comuna Mavrodinul de Sus, jandarmul plutonier major 
Florea Ionel a îngropat arhiva în casa lui, s-a îmbrăcat în haine civile 
şi împreună cu alţi jandarmi, s-au retras către Bucureşti. 

În anul 1917, când a început în teritoriul rămas liber 
organizarea armatei, s-a organizat şi jandarmeria. Unităţi ale 
Jandarmeriei s-au menţinut doar la divizii, armată şi Cartier General, 
iar pe lângă fiecare divizie a luat fiinţă pentru prima oară câte o 



secţie de mitraliere, efectivele companiilor fiind formate din jandarmi 
rurali şi infanterişti, la nivel de Corpuri de armată, câte un 
detaşament de jandarmi. Unele subunităţi au fost repartizate pentru 
paza lucrărilor de fortificaţii sau ca întăriri în principalele oraşe din 
Moldova. În vara anului 1917, în marile lupte jandarmii aveau să dea 
dovadă de eroism, alături de armata română. Printr-un decret din 
1918, lt. Mihai Ciraş a fost decorat cu ordinul „Coroana României cu 
spade, în grad de cavaler” pentru curajul său în luptele de la Vârful 
Secuiului. 

În perioada martie-aprilie 1918, România, forţată de 
împrejurări – Revoluţia Rusă, care crease un gol pe linia frontului din 
Moldova – a încheiat o pace deloc favorabilă – aşa-numita „pace de 
la Buftea – Bucureşti”. Din luna mai, în urma clauzei speciale, 
prevăzute în Tratatul de pace, Jandarmeria concentrată în Moldova 
începe pregătirea pentru intrarea în teritoriile ocupate încă de inamic 
(Oltenia şi Muntenia), afară de Dobrogea, care, prin tratat, fusese 
smulsă din trupul ţării şi cedată Bulgariei. Deci, începând de la 8 mai 
1918, singura şi prima armă din armata română, care pătrunde în 
noile teritorii, este Jandarmeria. Aceasta se afla de acum înainte faţă 
în faţă cu forţele inamice, care însă nu au părăsit ţara şi care mai 
dictau cum să se desfăşoare viaţa românilor din aceste ţinuturi. 

Făcându-se o analiză a pierderilor în oameni pe care 
Jandarmeria le-a avut în perioada 1916-1918, acestea se cifrează la 
3 ofiţeri, 10 plutonieri, 36 de sergenţi majori, 16 sergenţi,  
2 brigadieri, 39 caporali, 44 soldaţi. În total, 150 de oameni. Au fost 
făcuţi prizonieri 128 de jandarmi, cei mai mulţi din judeţele Mehedinţi 
şi Gorj. 

Către sfârşitul lunii octombrie 1918, în Austro-Ungaria 
izbucnesc revoluţiile, iar pentru asigurarea ordinii şi siguranţei 
publice, în Transilvania şi în celelalte provincii locuite de români se 
formează gărzi naţionale. În octombrie 1918 (28 octombrie) se 
ordonă mobilizarea parţială a armatei pentru a începe din nou 
ofensiva peste Carpaţi pentru eliberarea fraţilor români. Odată cu 
aceasta, situaţia jandarmilor din Oltenia şi Muntenia, teritorii româneşti 
aflate încă sub ocupaţie, devine tragică. Trupele austro-ungare trec la 
arestarea, dezarmarea şi internarea jandarmilor în lagăre. O parte au 
reuşit să se ascundă sau să fugă. Împotriva jandarmilor s-a abătut 
toată ura şi duşmănia trupelor de ocupaţie surprinse de hotărârea 
României de a reîncepe lupta pentru eliberarea Transilvaniei şi 
Bucovinei de sub ocupaţia austro-ungară. 



De asemenea, începerea retragerii trupelor duşmane  
s-a soldat cu mari pagube, ele dedându-se la jafuri, devastări, furturi 
din propriile depozite. Dezordinea fiind atât de mare, 
comandamentul trupelor de ocupaţie a trebuit să facă apel la 
Jandarmeria Română ca să intervină pentru restabilirea ordinii. Dar 
şi o parte din populaţia locală a manifestat aceeaşi tendinţă, ceea ce 
a determinat Jandarmeria să ia măsuri severe pentru restabilirea şi 
menţinerea ordinii. 

Atât în demobilizarea armatei (iulie 1918), cât şi în cea de-a 
doua mobilizare (octombrie 1918), Jandarmeria a contribuit la buna 
desfăşurare a acesteia, pentru menţinerea liniştii şi pentru 
organizarea Marilor Adunări pentru Unirea teritoriilor locuite de 
români cu Patria-mamă. După Unirea din toamna-iarna lui 1918,  
s-au luat măsuri pentru organizarea Jandarmeriei la nivel naţional. 
S-au creat batalioane de jandarmi în principalele oraşe din 
Transilvania, Banat, Basarabia şi Bucovina. 

La data demobilizării în urma războiului (1 aprilie 1921), 
Jandarmeria avea 356 ofiţeri, 6.350 reangajaţi, 24.000 trupă şi  
92 funcţionari civili. 



 
I.3. COMPATIBILITĂŢI ŞI CONTROVERSE 

ÎNTRE STATUTUL MILITAR ŞI MISIUNILE DE POLIŢIE 
GENERALĂ ALE JANDARMERIEI ROMÂNE 

 
Locotenent-colonel dr. Constantin FLOREA 

Inspector-şef al I.J.J. Dolj 
 
 

Schimbările democratice din ţara noastră, coroborate cu 
evenimentele sociale specifice de după anii '90, impun o reformă 
continuă şi susţinută a sistemului de aplicare a legii în care 
Jandarmeria Română este necesar să deţină un rol crucial. 
Tulburările ordinii de drept petrecute în această perioadă au 
dezvăluit nevoia de abordare directă a problemei privind locul şi rolul 
Jandarmeriei în menţinerea, asigurarea şi, dacă este necesar, în 
restabilirea ordinii publice, subliniind necesitatea identificării mai 
multor direcţii privitoare la procedeele de acţiune ale acestei structuri 
în întreg sistemul de impunere a legii, aplicarea acestora putând 
produce efecte benefice în societate. Nu este vorba neapărat de un 
viitor incert, dar cu siguranţă societatea românească va fi afectată în 
continuare de problemele specifice schimbării economiei, de 
globalizarea schimburilor de bunuri şi servicii, context în care relaţia 
dintre populaţia urbană şi cea rurală poate şi trebuie să aducă 
beneficii în sensul dezvoltării societăţii noastre. 

Particularităţile istorice, politice, juridice şi sociale ale 
fiecărei ţări pot cauza, de asemenea, apariţia unor probleme 
deoarece fiecare ţară are modele diferite ale sistemelor de aplicare 
a legii, exemplul edificator în acest sens fiind statul francez 
caracterizat de coexistenţa, pe lângă forţa de poliţie civilă, a unui 
sistem militar de aplicare a legii ca principal instrument de prevenţie, 
dar mai ales de coerciţie în materie de menţinere, asigurare şi de 
restabilire a ordinii publice, acesta fiind Jandarmeria. 

În noua arhitectură europeană de securitate colectivă, sub 
cupola NATO, s-a pus deseori problema redefinirii rolului factorului 
militar în cadrul statului democratic al secolului XXI. În acest context, 
domeniul ordinii publice, în care creşterea gradului de siguranţă a 
cetăţeanului este scopul fundamental al existenţei sale, trebuie să 
reglementeze în mod corect şi coerent atribuţiile şi competenţele 
instituţiilor abilitate cu gestionarea relaţiilor de convieţuire socială. 



Conform unor opinii, nu există decât două alternative: fie 
jandarmii devin poliţişti, fără a mai avea statut de militari, fie îşi 
păstrează statutul militar, dar, în acest caz, îşi pierd competenţele 
materiale şi teritoriale de natură poliţienească pe care le au în 
prezent. S-au găsit şi argumente pro şi contra. Unele dintre 
argumentele împotriva coexistenţei a două structuri cu misiuni de 
poliţie generală au constat în manifestarea unor disfuncţionalităţi în 
domeniul menţinerii ordinii publice cum ar fi: paralelisme în 
activităţile desfăşurate în comun de cele două instituţii în zona 
publică, lipsa unei coordonări unice, extrapolarea competenţei 
materiale în rezolvarea unor situaţii de natură penală, precum şi 
experienţa „de pionierat” a Jandarmeriei în domeniu. 

Tot pe această linie au fost şi sunt păreri conform cărora 
Jandarmeria Română ar fi mai aproape de comunitate dacă s-ar 
degreva de caracterul militar, realizând în acest sens o mai bună 
legătură cu poliţia. Această idee a fost însuşită chiar de Consiliul 
European al Sindicatelor de Poliţie, care a lansat critici vehemente la 
adresa poliţiilor cu statut militar din Europa (Jandarmeria Franceză, 
Garda Civilă Spaniolă, Carabinierii Italieni, Jandarmeria Regală 
Olandeză). Tot în acest context, se apreciază că un corp militar 
special, cum este Jandarmeria, ilustrează foarte bine tendinţa de 
subordonare către structurile guvernamentale, căutându-şi 
legitimitatea prin invocarea exigenţelor disciplinei interne şi, în acest 
mod, sustrăgându-se controlului comunităţii. 

Argumentele existenţei a două structuri în domeniul ordinii 
publice ţin în special de valorificarea complementarităţii acestora în 
scopul garantării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor stipulate în 
Constituţie. Astfel, existenţa a două instituţii abilitate cu menţinerea, 
asigurarea şi, la nevoie, restabilirea ordinii publice nu face altceva 
decât să întărească securitatea internă ca o garanţie a democraţiei 
constituţionale. Existenţa „dualismului” forţelor de ordine oferă puterii 
judecătoreşti o posibilitate efectivă de alegere a serviciului poliţiei 
anchetatoare. Prin aceasta se poate aprecia că există garanţii  
într-un anumit mod pe linia asigurării independenţei magistratului, în 
special, şi a justiţiei, în general. 

Prezenţa a două forţe independente una de cealaltă 
permite prefectului, ca reprezentant al autorităţii publice centrale în 
teritoriu, să obţină o verificare încrucişată şi o confirmare a 
informaţiilor pe care unităţile de jandarmi şi poliţie le primesc şi le 
oferă în materie de ordine publică. În aceste condiţii, Jandarmeria 



pusă în acţiune, la solicitarea prefectului, pentru restabilirea ordinii 
publice, oferă o alternativă serioasă, viabilă şi eficientă a puterii 
civile care poate astfel, în funcţie de situaţie, să apeleze la forţele 
Jandarmeriei sau Poliţiei, în funcţie de gravitatea unei eventuale 
crize. 

Dacă criza se agravează şi se impune restabilirea ordinii de 
drept, doar Jandarmeria este în măsură să facă faţă unei astfel de 
misiuni, care cere o pregătire de specialitate şi mijloace specifice. 
Astfel, s-ar putea evita situaţia în care puterea civilă, neavând altă 
cale decât să apeleze la forţele armate, a căror utilizare, în astfel de 
situaţii, s-a dovedit a fi ineficientă, ar putea să nu gestioneze eficient 
o situaţie de criză. 

În altă ordine de idei, dualismul forţelor de ordine 
implementat prin independenţa conferită celor două instituţii, Poliţie 
şi Jandarmerie, oferă fiecărui cetăţean, victimă a unei agresiuni 
nedrepte îndreptate asupra sa sau asupra bunurilor sale, libertatea 
de a se adresa unui serviciu sau celuilalt, competente în mod legal 
şi egal, să-l ajute. Astfel, prin existenţa acestui concept statuat în 
acte normative s-ar fixa, în mod explicit, limitele puterii fiecăreia 
dintre serviciile însărcinate cu misiuni de poliţie şi s-ar evita, în mod 
logic, abuzul de autoritate pe care o poliţie unică ar putea fi tentată 
să îl comită. 

În concluzie, prin punerea în practică a două corpuri 
însărcinate cu misiuni identice pe linie de ordine publică, se 
generează o rivalitate de cele mai multe ori în deplinul beneficiu al 
cetăţenilor şi al democraţiei. Dualismul presupune o repartizare 
armonioasă a misiunilor între cele două forţe şi nu poate fi conceput 
decât dacă Jandarmeria primeşte în totalitate atribuţii de poliţie. 
Orice derogare de la acest principiu ar putea duce la apariţia unui 
dezechilibru în defavoarea cetăţenilor şi ar putea fi punctul de 
plecare al unei instabilităţi a instituţiilor statului. Dacă există o 
provocare privind aplicarea principiului dualismului forţelor de ordine 
în România, aceasta va fi mai degrabă de ordin mental, legată în 
primul rând de orgolii şi resentimente şi nu de raţiuni. 

Dincolo de aceste argumente se profilează,  
într-adevăr o problemă de fond şi anume, dacă într-o democraţie 
autentică, misiunile de poliţie sunt compatibile cu statutul militar. Cu 
alte cuvinte, se pune întrebarea dacă militarul învestit cu o misiune 
în serviciul public poate să afecteze drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor. Un răspuns la această problemă poate 



fi formulat în urma unei analize pertinente şi obiective a instituţiei 
Jandarmeriei, care nu este o forţă de poliţie militară, ci o forţă de 
poliţie cu statut militar, ceea ce nu este acelaşi lucru. Regulile 
deontologice care stabilesc şi obligaţiile jandarmilor nu pot fi izolate 
de contextul în care se aplică. 

Analiza trebuie să plece de la locul şi rolul Jandarmeriei în 
cadrul instituţiilor care îşi aduc contribuţia la realizarea securităţii 
publice şi de la modul în care existenţa sa influenţează standardele 
democratice. În sistemul militar, Jandarmeria are o contribuţie 
esenţială la realizarea scopurilor existenţei acesteia materializată, în 
principal, prin complementaritate, continuitate şi eficacitate. 
Complementaritatea forţelor de ordine nu este suficientă şi eficientă 
pe linia funcţionării democraţiei dacă nu este legiferată corect şi 
concret. 

Statele totalitare au practicat acest concept prin intermediul 
poliţei politice care exercita un control direct asupra celorlalte forţe. 
Rar se întâlnesc democraţii moderne care supravieţuiesc sub un 
regim în care forţele poliţieneşti au subordonare unică. 

Complementaritatea forţelor de ordine se manifestă deci, în 
funcţie de organizarea politică a statelor, în două moduri: 

– pe orizontală, în ţările în care există organizare federală 
sau descentralizată (se suprapune o poliţie federală peste poliţiile 
locale sau regionale); 

– pe verticală, în ţările cu democraţii autentice şi care se 
bazează pe coexistenţa a două forţe de ordine publică, având 
misiuni de poliţie generală. 

Rezultă din acest context apariţia dualismului forţelor de 
ordine publică în cadrul căruia una din forţe are statut militar sau 
dualităţii forţelor de ordine în cadrul căreia una din aceste forţe are 
statut paramilitar. Acest statut, ca expresie a manifestării cadrului 
juridic intern, constituie o formă de manifestare a dualismului şi 
existenţa sa nu poate fi justificată numai de misiunile specifice 
regimului stărilor excepţionale sau de război – apărare (ofensivă) 
care pot fi încredinţate Jandarmeriei.  

În România, există deci loc pentru două instituţii de ordine 
publică, una cu statut militar şi una cu statut civil întrucât misiunile 
lor sunt aceleaşi la pace, dar diferă în situaţia instituirii regimului 
stărilor excepţionale sau la război. Statutul militar este deci un model 
şi un criteriu de organizare instituţională a Jandarmeriei care 
influenţează regulile deontologice şi metodele de acţiune ale 
acesteia condiţionând eficienţa dualismului în beneficiul cetăţenilor. 



În ţara noastră, „dualitatea” poliţie – jandarmerie mai 
constituie încă o moştenire a trecutului, nu prea îndepărtat, în care, 
orgoliile şi resentimentele înlocuiesc uneori raţiunile. Dualismul 
forţelor de ordine publică împiedică în mod raţional şi eficient 
concentrarea mijloacelor de constrângere juridică la nivelul unei 
singure instituţii care ar putea săvârşi abuzuri. Pentru democraţie 
acest dualism nu este considerat un avantaj decât dacă este foarte 
bine reglementat juridic şi dacă este bine înţeles de comunitate.  

Transpunerea acestui concept în organizarea şi utilizarea 
structurilor de ordine publică, în repartizarea competenţelor 
materiale şi teritoriale şi chiar în colaborarea internaţională pe 
această linie se sprijină deci pe găsirea celei mai bune soluţii de 
complementaritate şi nu pe o presupusă competiţie, ale cărei 
consecinţe pot avea efecte grave în planul siguranţei publice  
(în prezent, Jandarmeria Română îndeplineşte misiuni de menţinere 
a ordinii publice în mediul urban şi rural „pe baza planurilor de 
cooperare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, pentru 
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe 
traseele turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Mării 
Negre, în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de 
interes operativ”. 

Continuitatea se manifestă atât în plan conceptual, cât şi 
acţional, în primul rând prin locul de interfaţă pe care îl are 
Jandarmeria între societatea civilă şi sistemul militar. Apreciată de 
comunitate prin natura şi misiunile îndeplinite la pace, Jandarmeria 
este puternic legată de cea de-a doua, în special prin statutul său în 
situaţii de criză (instituirea stărilor excepţionale) sau la război. 

În cadrul sistemului naţional de apărare, Jandarmeria nu 
acţionează singură, dar numai ea deţine o poziţie de mijloc ce 
permite realizarea unei simbioze între sistemul civil şi cel militar. 
Această poziţie intermediară reprezintă un mare avantaj prin faptul 
că evită în mod eficient distanţa care ar putea apărea între cele 
două sisteme şi ale cărei consecinţe ar putea influenţa într-un 
anumit sens mersul democraţiei. Relaţiile pe care Jandarmeria le 
întreţine în mod curent cu autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, cu cele judiciare, militare, cu serviciile deconcentrate şi, nu 
în ultimul rând, cu cetăţenii, favorizează existenţa unui dialog 
constructiv şi eficient în găsirea celor mai bune soluţii, în special în 
situaţii de criză. Practic, locul şi misiunile Jandarmeriei în societate 
şi în sistemul forţelor de ordine contribuie în modul cel mai eficient la 
ancorarea mecanismului militar în interiorul naţiunii. 



În altă ordine de idei, datorită statutului său militar, 
organizării sale, competenţelor materiale şi teritoriale, capacităţii de 
intervenţie susţinută printr-o dotare specializată, Jandarmeria poate 
trece, fără prea mari complexe, de la o perioadă de normalitate la 
una de criză, în care să-şi îndeplinească misiunile specifice. Astfel, 
Jandarmeria poate să gestioneze crize de mică sau de mare 
anvergură, a căror amploare depăşeşte cadrul obişnuit de acţiune a 
poliţiei (care nu dispune nici de dotări şi nici de personal pregătit 
pentru un astfel de tip de situaţie), dar şi crize majore (instituirea 
stărilor excepţionale – de asediu sau de urgenţă), care nu ar justifica 
intervenţia armatei (problemă greu de explicat opiniei publice, 
ulterior). 

Realitatea a dovedit că în ţările în care nu a existat o forţă 
intermediară similară, guvernele, neavând o alternativă, au apelat la 
forţele armate cu toate urmările imprevizibile ale acestei ipoteze. 
Concret, prin utilizarea acestei „a treia forţe” între poliţie şi armată, 
guvernul poate să-şi sporească „marja de manevră” în gestionarea 
unei crize grave, fără a-şi schimba în mod fundamental atitudinea şi 
favorizând protecţia instituţiilor fundamentale ale sale. 

Eficacitatea oricărui serviciu public rezidă în funcţionarea 
statului de drept şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor, chiar dacă aplicarea legislaţiei în litera şi spiritul ei nu 
este specifică numai jandarmeriei. Diferenţa constă în modalitatea 
prin care această atribuţie specifică este dusă la îndeplinire. 

Jandarmeria este o forţă de intervenţie rapidă care, 
asemenea poliţiei, intră în luptă cu factorul timp de îndată ce se 
solicită intervenţia sa în interiorul unui teritoriu care poate fi mai mic 
sau mai extins. Această trăsătură este comună tuturor jandarmeriilor 
din lume şi conduce la asigurarea siguranţei publice teritoriale a 
statului. În timp ce poliţiile municipale sau zonale sunt prin  
esenţă locale, Jandarmeria dispusă pe întreg ansamblu al 
teritoriului, dispune încă de o organizare pe principiul unităţilor 
administrativ-teritoriale şi de justiţie, fiind capabilă să asigure 
intervenţia oportună în sprijinul populaţiei. 

Jandarmeria constituie o sinteză între concepţia centralizată 
şi cea descentralizată a forţelor de ordine, fiind în fapt o forţă 
naţională, dacă ţinem cont de modul ei de administrare, finanţare, 
echipare şi de recrutare a personalului, dar şi o forţă regională 
(zonală), bine ancorată în viaţa comunităţilor locale, dacă ţinem cont 
de activitatea sa zilnică şi de sprijinul pe care-l primeşte din partea 
cetăţenilor. 



Dispersarea efectivelor în cadrul comunităţilor locale 
permite o apropiere a acestui serviciu public de cetăţeni şi 
desfăşurarea tuturor activităţilor sale specifice, ţinând cont de 
particularităţile locale. Această fărâmiţare structurală nu poate 
supravieţui fără un statut militar. Astfel, viaţa într-o secţie sau post 
rural de jandarmi, care necesită o disponibilitate mai mare a 
personalului faţă de comunitate, este mult mai strictă decât cea 
existentă într-un post de poliţie, de exemplu. 

Ca atare, o eventuală reducere a structurilor teritoriale ale 
Jandarmeriei va duce în mod inevitabil la apariţia unor „goluri” în 
siguranţa publică şi va crea o inegalitate a cetăţenilor în privinţa 
accesului la serviciile publice, problemă incompatibilă cu regulile 
democraţiei. 

În concluzie, statutul militar este un suport al 
complementarităţii, continuităţii şi eficacităţii ce constituie 
fundamentul existenţei Jandarmeriei. Prin punerea sa în valoare se 
condiţionează, se reduce dualitatea şi asigură continuitatea 
funcţionării instituţiilor fundamentale ale statului şi realizându-se 
eficienţa serviciului public. Nu se poate vorbi despre statutul militar 
şi beneficiile existenţei unei forţe de ordine publică ce are acest 
statut fără a lua în considerare conceptul de etică militară. 

Compatibilitatea statutului militar cu funcţiile de poliţie îşi 
găseşte expresie în etica militară care determină disciplină, 
devotament, simţul datoriei şi al sacrificiului, virtuţi aflate în armonie 
perfectă cu aptitudinile pe care le invocă şi le impune funcţia de 
poliţie. Practic, în domeniul ordinii publice, etica militară este o 
simbioză perfectă a disciplinei militare cu deontologia poliţienească. 
Examinarea regulilor deontologice şi a aplicării lor în practică 
permite calificarea jandarmului drept „cetăţean-soldat al legii”. 

Regulile deontologice pentru jandarmi nu provin dintr-o 
sursă unică, ci rezultă din numeroase texte legislative şi 
reglementări care trebuie analizate în conformitate cu importanţa şi 
originalitatea lor. Diversitatea acestor surse reprezintă, de altfel, 
reflectarea imaginii duble a jandarmului, care este în acelaşi timp şi 
militar şi poliţist, cu toate aspectele care decurg din această 
activitate. 

Conform acestei idei, dispoziţiile şi obligaţiile specifice 
jandarmului sunt completate cu altele specifice militarilor forţelor 
armate sau poliţiştilor (regulamente militare, statute profesionale 
etc.), prevederi ce pun în concordanţă viaţa militară a jandarmului cu 



atribuţiile sale de natură poliţienească sau cu rolul de auxiliar al 
justiţiei. Pentru că sunt militari, jandarmii sunt supuşi Legii  
nr. 80/1995 modificată şi completată, privind statutul cadrelor 
militare şi prevederilor regulamentelor militare. Asemenea tuturor 
militarilor armatei române, jandarmii nu constituie o „castă” pentru că 
statutul lor specific nu îi dispensează de obligativitatea respectării 
legilor ţării care se aplică şi militarilor, indiferent de structura din care 
provin, iar funcţiile poliţieneşti îi obligă la respectarea statutului 
poliţiştilor, a Codului Penal şi Codului de Procedură Penală. 

În acest context, trebuie făcute diferenţieri între regulile 
deontologice în funcţie de domeniul lor de aplicabilitate, în sensul că 
unele se referă la jandarmi în raporturile acestora cu statul sau cu 
instituţiile acestuia, iar altele privesc comportamentul lor faţă de 
cetăţeni. 

În ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile jandarmilor ca 
personal militar în slujba statului, acestea nu decurg din anumite 
obligaţii specifice sistemului militar, ci dintr-o mai strictă şi 
personalizată aplicare a actelor normative comune tuturor 
funcţionarilor publici, iar limitele exercitării unor drepturi sunt 
aproape similare cu cele ale poliţiştilor sau altor funcţionari publici cu 
statut special (interdicţia de a organiza şi participa la greve, anumite 
interdicţii legate de dreptul de exprimare sau de asociere, drepturi 
politice etc.). 

În mod concret, obligaţiile prevăzute pentru militari în 
Statutul Cadrelor Militare se regăsesc şi în Statutul Poliţiştilor sau în 
Statutul Funcţionarilor Publici, iar diferenţele care există nu constau 
în natura obligaţiilor, ci în stricteţea respectării lor. Un lucru, însă, 
este cert, forţa disciplinei este în mod incontestabil mult mai 
puternică şi vizibilă în Jandarmerie decât în alte structuri de ordine 
publică. 

S-au făcut anumite remarci pe marginea faptului că o 
supunere oarbă impusă jandarmului, conform rigorilor ce decurg din 
statutul său de militar, ar fi în detrimentul libertăţilor cetăţeneşti, însă 
o analiză comparativă cu prevederile statutelor poliţistului şi 
funcţionarilor publici evidenţiază aceeaşi posibilitate de a refuza 
executarea unui ordin ilegal, susceptibil de a crea un pericol social 
prin urmările sale. 

Restricţiile impuse jandarmilor cu privire la exercitarea unor 
drepturi şi libertăţi cetăţeneşti pot naşte întrebări legate de faptul că 
posesorul unui astfel de statut ar fi privat de o parte a noţiunii de 



cetăţenie. Aceeaşi problemă se pune nu numai pentru jandarmi, ci şi 
pentru ceilalţi militari, poliţişti, magistraţi sau alţi funcţionari publici, 
cărora li se aplică restricţii importante ale libertăţilor. Răspunsul este 
fără echivoc. Nu se pune în discuţie calitatea de cetăţean pentru că, 
acceptarea de bună voie, de către aceste categorii de funcţionari, a 
unor anumite restricţii sau impuneri, în interesul general al societăţii, 
reprezintă esenţa supremă a calităţii de cetăţean. 

În afara obligaţiilor sale faţă de stat şi instituţia din care face 
parte, jandarmul se află în relaţie directă cu cetăţenii, ca beneficiari 
ai serviciilor sale. 

Privite din acest punct de vedere, obligaţiile militarilor din 
cadrul Jandarmeriei nu sunt diferite faţă de cele ale poliţiştilor. 
Astfel, chiar dacă drepturile omului sunt opozabile tuturor 
componenţilor forţelor de ordine, iar actele normative care le 
reglementează sunt aplicabile tuturor, infracţiunile susceptibile a fi 
comise pe timpul exercitării atribuţiunilor funcţionale nu prezintă 
niciun fel de discriminare pentru o categorie sau alta de funcţionari. 

Sursele deontologice ale jandarmilor şi poliţiştilor dau 
naştere unor obligaţii comune de a acţiona chiar şi în afara 
serviciului sau de a folosi aceste forţe în caz de necesitate. Statutul 
militar al jandarmului nu îl plasează pe acesta deasupra legilor, iar în 
cadrul îndeplinirii misiunilor de ordine publică nu este supus unor 
regulamente sau instrucţiuni mai blânde decât cele pe care trebuie 
să le respecte poliţistul. 

Actele normative servesc drept cadru legal de acţiune şi nu 
au valoare decât dacă sunt aplicate. În acest context, activitatea 
practică a Jandarmeriei este legată în principal de posibilităţile 
imediate de acţiune în forţă, de limitare a caracterului represiv al 
acestora şi de colaborarea cu populaţia civilă. 

Portul regulamentar al uniformei militare constituie, de 
asemenea, o garanţie a transparenţei instituţiei, pe când ţinuta civilă 
poate crea premisele încălcării disciplinei specifice forţelor de ordine 
publică sau chiar încălcarea unor drepturi şi libertăţi ale cetăţenilor, 
atunci când se abuzează de ea. 

Pentru aplicarea legii, jandarmul poate face uz de armă, 
dispunând în acest sens de un drept de a folosi armamentul, mai 
extins decât poliţistul. Ţinând cont de gravitatea consecinţelor, 
împrejurările deschiderii focului sunt strict limitate de lege, iar 
folosirea armamentului trebuie să se reducă numai la situaţii de 
legitimă apărare. 



În altă ordine de idei, contactul cu populaţia domină practica 
poliţienească a jandarmului, influenţându-i comportamentul şi modul 
de acţiune. Integrarea în comunitatea locală constituie, fără îndoială, 
cel mai puternic atu al Jandarmeriei. Cei care nu au observat încă 
acest lucru, reproşând jandarmilor depărtarea faţă de cetăţeni, nu au 
fost niciodată la faţa locului pentru a vedea „pe viu” gradul de 
integrare a jandarmilor în viaţa socială şi ataşamentul acestora faţă 
de comunităţile locale; poate un sondaj de opinie ar fi edificator în 
acest sens. 

Autorităţile publice centrale şi locale supraveghează şi 
controlează, prin instituţiile abilitate, activitatea Jandarmeriei. 
Controalelor tradiţionale li se adaugă cele informaţionale şi, mai 
ales, monitorizarea mass-media, activităţi care au scos în evidenţă 
necesitatea existenţei în ţara noastră a două instituţii abilitate cu 
misiuni de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice în 
deplinul beneficiu al cetăţenilor. 

Natura civilă sau militară a unei forţe poliţieneşti nu 
constituie un criteriu obiectiv de apreciere, în raport cu exigenţele 
democraţiei, atâta timp cât scopul existenţei acestora este 
asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 

Cu toate că este prezentă în circa patruzeci de ţări din 
lume, Jandarmeria, în general, şi Jandarmeria Română, în special, 
suferă încă de lipsa unei veritabile recunoaşteri interne şi chiar 
internaţionale. Există unii partizani ai modelelor unicităţii poliţiei, care 
contestă adesea compatibilitatea între statutul de militar şi misiunile 
de poliţie. Realitatea este însă cu totul alta. Misiunile de stabilitate 
sau sprijin, sub egida ONU sau UE, la care au fost şi sunt angajaţi 
jandarmii din numeroase ţări, contribuie la modificarea acestei opinii, 
în acelaşi mod în care crizele recente fac să apară interesul unei a 
treia forţe în ţările care au fost lipsite de aceasta (chiar în Statele 
Unite când, în urma tulburărilor din Los Angeles, utilizarea Gărzii 
Naţionale a produs oprobriul public). 

Fără să se izoleze, jandarmeriile din lume trebuie să 
coopereze mai bine pentru a-şi pune în valoare specificitatea şi 
pentru a promova un model care să nu fie perceput ca o moştenire a 
trecutului, ci ca un răspuns modern la problemele de securitate. 
Crearea FIEP (Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie 
Mediteraneene cu Statut Militar – denumirea provine de la numele 
statelor fondatoare: Franţa, Italia, Spania şi Portugalia), dar mai ales 
a FJE (Forţa de Jandarmerie Europeană) este, poate, cel mai bun 



exemplu în acest sens. În schimb, transformările din societatea 
românească reprezintă o adevărată provocare pentru Jandarmerie. 
Acestea poartă germenul punerii în discuţie a caracterului de forţă 
de sprijin şi de intervenţie (proximitate). Menţinerea contactului cu o 
populaţie din ce în ce mai mobilă (accentuarea în ultimii ani a 
exodului populaţiei din mediul urban în mediul rural, în special în 
zilele de week-end) este, fără îndoială, una dintre principalele 
obligaţii actuale şi viitoare ale Jandarmeriei, dacă ea doreşte să-şi 
conserve identitatea şi, într-o mai mare măsură, eficacitatea. 

În concluzie, organizarea forţelor de ordine din ţara noastră 
trebuie să corespundă tradiţiilor politice, militare şi sociale, fără 
existenţa unui model „ideal” pe care să-l putem importa sau adapta 
fără a ţine cont de realităţile naţionale. 
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Dobândirea, menţinerea şi consolidarea păcii sunt condiţiile 
de bază de care depinde dezvoltarea normală a naţiunilor şi 
realizarea progresului umanităţii. Pacea este condiţia esenţială a 
vieţii şi, totodată, a existenţei liniştii şi siguranţei omenirii. 

Chiar şi în condiţii de pace, omenirea se poate confrunta cu 
situaţii în care existenţa sa este pusă în pericol, din cauza unor 
calamităţi sau catastrofe. Pentru prevenirea şi înlăturarea urmărilor 
unor asemenea evenimente, statele îşi creează sisteme, care să 
gestioneze situaţiile de urgenţă. 

 
1. Cadru conceptual 
 
În numeroase lucrări şi documente internaţionale este 

scoasă în evidenţă, tot mai frecvent, cerinţa restrângerii treptate a 
războiului, până la eliminarea sa din viaţa internaţională, însă 
absenţa războiului este un ideal şi atâta timp cât războiul este o 
realitate, statele au datoria să-şi creeze structuri de apărare în 
cadrul cărora, pe lângă forţele combatante, sunt tot mai necesare 
forţele necombatante (de protecţie) care să aplice măsuri de apărare 
nonviolente. În cadrul acestora, un rol distinct şi tot mai important îi 
revine Protecţiei Civile. 

Prima mărturie scrisă, în România, despre protecţia 
populaţiei în caz de război,1 „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către 
fiul său, Teodosie” – domn al Ţării Româneşti: 1512-1521 –, spunea: 
„Să nu cumva să laşi feciorii boiarilor şi ai slugilor tale înainte şi tu să 
te dai să faci înapoi şi aceia să cază în mâna vrăjmaşilor tăi în robie. 
Pentru aceia te învăţ fătul meu: feciorii şi fetele şi femeile boiarilor şi 
slugile tale să fie mai îndărăt, iar războiul să-l faci să fie în faţă”1. 
Desprindem din acest text, într-o formă incipientă, prima 
                                                 
1 Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie. 



consemnare a uneia dintre atribuţiile protecţiei civile: evacuarea 
populaţiei şi a bunurilor materiale. 

Modul de acţiune pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor 
materiale a evoluat în strânsă legătură cu modul de desfăşurare a 
războiului, cât şi a progresului tehnico-ştiinţific. Cu ocazia Primului 
Război Mondial s-au produs importante schimbări în modul de 
protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale. 

În România, Protecţia Civilă s-a înfiinţat în anul 1933, sub 
denumirea de Apărare Pasivă şi, în toată perioada existenţei sale, a 
încercat să-şi adapteze permanent sistemul în concordanţă cu 
cerinţele impuse de evoluţia societăţii, pe ansamblul ei, dar cu 
accent pe partea politico-militară. 

Indiferent de faptul că s-a numit apărare pasivă,  
apărare locală antiaeriană, apărare civilă sau protecţie civilă, pentru 
această specialitate obiectivul strategic, până în anul 1989, a fost 
protecţia populaţiei în caz de război, prin măsuri specifice 
(înştiinţare-alarmare, adăpostire, evacuare, protecţia împotriva 
armelor de distrugere în masă), impuse de experienţa nefastă a 
celui de-al Doilea Război Mondial şi de „războiul rece”. 

Cea mai importantă etapă în cadrul evoluţiei protecţiei civile 
în România a început după 1989 şi a avut un impact determinant 
asupra situaţiei actuale. 

Analizând starea actuală a protecţiei civile, putem remarca 
următoarele situaţii: 

 Pe ansamblu, legislaţia internă privind protecţia civilă se 
încadrează în contextul celei internaţionale, mai ales în domeniul 
dreptului umanitar; 

 În România, Protecţia Civilă face parte dintr-un sistem 
integrat (Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
care acţionează unitar); 

 Pregătirea pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor 
de urgenţă asigură, în cea mai mare parte, menţinerea unei capacităţi 
operaţionale bune a sistemului pentru cazul de conflict armat. 

Protecţia civilă, în cadrul Sistemului Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, are misiuni cu un profund 
caracter umanitar. Aceste misiuni au ca principal obiectiv protecţia şi 
salvarea, prin diferite mijloace (măsuri tehnice şi organizatorice) a 
oamenilor, bunurilor materiale şi participarea la asigurarea 
desfăşurării, cât mai aproape de normalitate, a activităţilor 
economico-sociale. 



Funcţia de protecţie a populaţiei are un caracter preventiv şi 
nu se rezumă la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de 
urgenţă (cu caracter nonmilitar), ci şi la limitarea şi înlăturarea 
efectelor operaţiunilor militare. 

Protecţia Civilă este considerată „o componentă a 
sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de 
activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, 
operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, 
organizate şi realizate potrivit legii în scopul prevenirii şi reducerii 
riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi 
mediului, împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, 
conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi 
asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate”2. 

Atribuţiile Protecţiei Civile vizează atât starea de pace, cât 
şi starea de război, iar măsurile de protecţie civilă se stabilesc în 
timp de pace şi se intensifică la proclamarea stării de asediu, de 
urgenţă, la declararea mobilizării sau a stării de război. Organizarea 
şi coordonarea unitară a activităţilor de intensificare a măsurilor de 
protecţie civilă în situaţii excepţionale se hotărăsc de Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării. 

Definită, în baza legii, ca „parte componentă a securităţii 
naţionale”3, Protecţia Civilă este indispensabilă. Rezolvarea situaţiilor 
dificile şi înlăturarea pericolelor grave cu care ne putem confrunta pe 
timpul stărilor excepţionale se bazează pe Protecţia Civilă. 

„La toate nivelurile de competenţă, în structurile cu 
activitate permanentă sau temporară din Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă se constituie structuri 
specializate în domeniul Protecţiei Civile”4. 

Faptul că răspunderile în domeniul Protecţiei Civile sunt la 
cele mai înalte niveluri – „activitatea de protecţie civilă din România 
este coordonată de primul ministru, care conduce această activitate 
prin ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la autorităţile 
administraţiei publice, activitatea de protecţie civilă este condusă de 

                                                 
2 Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată prin Legea nr. 212/2006, 
art. 1, alin. 1. 
3 Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea 
nr. 212/2006. 
4 Idem, art. 13. 



către preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă, la instituţiile 
publice şi operatorii economici, de către conducătorii acestora”5, iar 
în cazul stărilor excepţionale, organizarea şi coordonarea unitară a 
activităţilor de intensificare a măsurilor de protecţie civilă se hotărăsc 
în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării – este pe deplin edificator 
privind rolul şi importanţa acordată Protecţiei Civile în ţara noastră. 

Subunităţile şi formaţiunile de protecţie civilă se constituie, 
din timp de pace, în cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de 
urgenţă, iar la mobilizare în raport cu planurile întocmite în acest 
scop. Formaţiunile de protecţie civilă se organizează, la autorităţile 
administraţiei şi instituţiile publice, cu voluntari, iar la instituţiile 
publice şi la operatorii economici, cu angajaţii proprii. 

Formaţiunile se constituie ca forţe specializate de 
intervenţie, care participă la limitarea şi la înlăturarea urmărilor 
atacurilor teroriste, inamice sau ale dezastrelor. În raport cu  
nevoile Protecţiei Civile, acestea pot fi: de observare-cercetare, 
transmisiuni-alarmare, protecţie-adăpostire, deblocare-salvare, 
instalaţii, drumuri şi poduri, protecţie N.B.C. şi a mediului, medicale, 
sanitar-veterinare, pirotehnice, logistică, transport şi altele. 

Conducerea nemijlocită a activităţilor de protecţie civilă, atât 
în condiţii de normalitate, cât şi în cazul stărilor excepţionale, este 
realizată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. De 
asemenea, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
stabileşte planurile, programele, formele şi durata pregătirii pentru 
protecţia civilă a personalului. Pregătirea se execută pe categorii de 
personal şi funcţii. 

Pregătirea populaţiei şi protecţia acesteia şi a bunurilor 
materiale împotriva efectelor armelor convenţionale, nucleare, 
biologice, chimice sau a dezastrelor se asigură printr-un ansamblu 
de măsuri, astfel: înştiinţare, avertizare şi alarmare, evacuare, 
adăpostire, protecţie N.B.C. şi alte măsuri tehnice şi organizatorice 
specifice; periodic, în acest sens, se execută exerciţii de alarmare 
publică. 

Legislaţia română în domeniu6 stabileşte în detaliu şi cu 
claritate, atribuţiile autorităţilor administraţiei (instituţiilor) publice, 
operatorilor economici şi cetăţenilor pentru realizarea măsurilor de 
                                                 
5 Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea 
nr. 212/2006, art. 12. 
6 Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea 
nr. 212/2006. 



protecţie civilă, precum şi principiile şi regulile de organizare, 
conducere, întrebuinţare a inspectoratelor, comitetelor, formaţiunilor 
de intervenţie, în acţiunea de limitare şi înlăturare a urmărilor 
atacurilor sau ale dezastrelor, precum şi pentru elaborarea şi 
punerea în aplicare a planurilor destinate acestui scop. 

 
2. O nouă viziune privind asigurarea protecţiei civile 
 
Într-un context orientat din ce în ce mai mult spre o 

abordare internaţională în lupta împotriva dezastrelor, trebuie 
clarificate aspectele privind organizarea, scopul şi responsabilităţile 
acelor entităţi a căror misiune este de a gestiona situaţiile de 
urgenţă, precum şi tipul de informaţii ce urmează să fie puse la 
dispoziţia lor, care trebuie să fie clare, complete şi, pe cât posibil, 
conexe la operaţiunile bilaterale sau multilaterale. Potenţialele 
pericole cu care se pot confrunta statele şi populaţiile lor impun, la 
toate nivelurile, autorităţii politice (naţional, regional, local), crearea 
conceptului de protecţie civilă, a cărui temelie trebuie să fie 
înfiinţarea unui sistem adecvat. 

O nouă viziune asupra asigurării protecţiei creionează 
responsabilitatea politică al cărei fundament se regăseşte chiar în 
noţiunea de stat: organizarea comunităţii şi asigurarea unora dintre 
nevoile vitale ale individului, printre care, în primul rând, salvarea 
vieţii, proprietăţii şi a mediului. 

Organizaţia Internaţională de Protecţie Civilă (I.C.D.O.) 
contribuie la dezvoltarea de către state a structurilor care asigură 
protecţia şi asistenţa populaţiei, precum şi protejarea proprietăţii şi a 
mediului împotriva dezastrelor naturale sau tehnologice. Aceste 
structuri sunt, în general, cunoscute ca protecţie civilă, apărare civilă 
sau siguranţă civilă şi toate sunt implicate în managementul 
urgenţelor. 

Organizaţia Internaţională de Protecţie Civilă reuneşte 
structurile naţionale, aspect care favorizează cooperarea  
şi solidaritatea în situaţiile de risc. Misiunile structurilor naţionale de 
protecţie, apărare şi siguranţă civilă, precum şi gestionarea 
urgenţelor, rezultă din însăşi definiţia Protecţiei Civile. Protecţia 
include toate activităţile de prevenire a dezastrelor. Aşadar,  
este necesar să fie adoptate toate măsurile destinate prevenirii 
dezastrelor şi limitării consecinţelor acestora, în special  
prin adăpostirea populaţiei şi a bunurilor acesteia. Asistenţa include 



toate măsurile destinate reducerii consecinţelor dezastrelor, în 
principal operaţiunile de salvare şi reabilitare din timpul şi  
post-dezastre. 

Mandatul Organizaţiei Internaţionale de Protecţie Civilă se 
bazează în principal pe Constituţia proprie (1966) şi pe Declaraţiile 
de la Amman şi Beijing, adoptate în timpul celei  
de-a XX–a (1994), respectiv celei de-a XXI-a (1998), Conferinţe 
Mondiale pe probleme de Protecţie Civilă. 

Prevenirea riscurilor implică: 
 prognozarea bazată pe cunoaşterea şi monitorizarea 

condiţiilor naturale sau tehnologice care pot provoca dezastre 
(condiţiile meteorologice de la originea inundaţiilor, secetei etc.); 

 alarmarea populaţiei prin transmiterea unui semnal de 
avertizare prestabilit de autorităţile competente. 

Măsuri de reducere a riscului: 
- măsuri stabilite care impun respectarea regulilor 

administrative şi tehnice pentru securitatea persoanelor, a 
proprietăţii şi protecţiei mediului; 

- măsuri care reglementează urbanizarea şi permit 
controlul asupra drepturilor de exploatare a terenurilor din zonele de 
risc; 

- informarea populaţiei despre riscurile la care este expusă 
ţara, precum şi despre planurile stabilite pentru contracararea 
acestora; 

- planificarea măsurilor ce urmează a fi adoptate şi a 
mijloacelor care vor fi utilizate în timpul confruntării cu dezastrele 
naturale sau tehnologice (iminente sau actuale) include întocmirea 
planurilor de acţiune (naţionale, regionale şi locale), planuri generale 
pentru organizarea asistenţei şi a măsurilor specializate care asigură 
intervenţia directă în diverse tipuri de dezastre, inventarierea 
resurselor ce vor fi angajate şi coordonarea diverselor servicii 
publice solicitate să intervină la urgenţe. 

Managementul „crizelor” include atât activitatea planurilor 
de salvare prin autorităţile statului la nivel naţional, regional şi local, 
cât şi implementarea planurilor de salvare sub responsabilitatea 
autorităţilor competente. Multe state au stabilit, în interiorul 
frontierelor lor, diverse proceduri destinate contracarării pericolelor 
care ar putea ameninţa populaţia şi mediul. Aceste proceduri sunt 
administrate de organisme care au diverse denumiri: securitate 
civilă, protecţie civilă, apărare civilă, serviciu de combatere şi 



prevenire a dezastrelor sau riscurilor grave etc. În acest context, 
trebuie reamintit faptul că Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a 
cerut guvernelor, pe timpul lucrărilor celei de-a XX-a sesiuni, „să 
constituie un organ de planificare şi executiv adecvat, adaptat în 
mod optim condiţiilor lor specifice, în vederea definirii scopului şi 
naturii asistenţei necesare şi centralizării managementului operaţiilor 
de asistenţă”7. 

Caracteristicile generale ale organismelor create sau 
desemnate de către stat pentru a proteja populaţia sunt următoarele: 

 Protecţia Civilă este aproape în întregime un mijloc de 
reflecţie responsabil cu anticiparea şi pregătirea pentru dezastre, 
formularea strategiilor şi dezvoltarea feedback-ului bazat pe 
experienţă etc.; 

 Protecţia Civilă are, de asemenea, un rol de consiliere, 
pe care îl îndeplineşte ca un adevărat consilier tehnic al statului, pe 
probleme de management al dezastrelor. Protecţia Civilă trebuie să 
exercite presiuni asupra Guvernului pentru a integra măsurile de 
prevenire a dezastrelor şi de pregătire în politica economică şi 
socială pe termen lung, în vederea alocării şi acordării bugetului 
necesar acestor activităţi, în ciuda dificultăţilor financiare care 
afectează majoritatea statelor; 

 Datorită rolului organizaţiilor de protecţie civilă, activităţile 
lor de coordonare acoperă o serie de domenii ca: informare şi 
instruire; avertizare asupra iminenţei sau producerii unui dezastru; 
protecţia şi asistenţa acordată populaţiei. 

Organizarea naţională şi planurile de protecţie şi intervenţie 
în caz de dezastre sunt instrumentele care permit autorităţilor să 
prevadă, să coordoneze şi să implementeze diferitele operaţiuni de 
protecţie şi asistenţă întreprinse de serviciile statului şi, în unele 
situaţii, de sectorul privat, pentru a proteja viaţa, proprietatea şi 
mediul. 

Organizarea asistenţei implică două etape: 
Planificarea preventivă pentru asistenţă, destinată 

perfecţionării, organizării şi eficientizării serviciilor de protecţie  
civilă. Aceasta presupune o analiză raţională şi precisă a nevoilor  
şi mijloacelor, în aşa fel încât să le echilibreze cu realitatea  
riscurilor. 

                                                 
7 Rezoluţia nr. 2034 din 1995 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite. 



Planificarea pentru crize, managementul crizelor necesitând 
un răspuns rapid şi adecvat, pentru a permite serviciilor de protecţie 
civilă să-şi îndeplinească eficient misiunile, de salvare a populaţiei, 
proprietăţii şi mediului. 

Problema asistenţei la dezastru a fost, dintotdeauna, o 
temă spinoasă, chiar dacă ideea reglementării acţiunii internaţionale 
în acest domeniu a fost dezbătută. Există convenţii cu privire la 
anumite probleme, cum ar fi procedurile vamale simplificate, însă nu 
există niciun instrument legal comprehensiv, care să cuprindă 
activităţile de asistenţă. Atunci când, în domeniul prevenirii, 
prognozării, pregătirii, intervenţiei sau managementului post-criză, 
comunităţile nu dispun de resursele necesare pentru intervenţie, 
cooperarea internaţională poate compensa aceste lipsuri. 

Eforturile de cooperare internaţională (de acest gen) se pot 
confrunta cu reglementări şi proceduri administrative inflexibile, care, 
deşi justificate în timpuri normale, nu pot fi în întregime adaptate 
pentru nevoia de „reacţie rapidă” şi desfăşurarea în timp scurt a 
echipelor de salvare în zona dezastrului. 

Strategia încrederii între state creează permisele înlăturării 
obstacolelor care stau în calea colaborării. La baza acesteia stau 
principii şi reguli simple, universale şi acceptabile pentru toţi. 
Conştientă de această problemă, România este parte activă la 
efortul comun depus pentru prevenirea riscurilor şi protecţia vieţii, 
proprietăţii şi a mediului. 

Intrată de curând în Uniunea Europeană, România îşi 
adaptează opţiunile, strategiile şi acţiunile la noile realităţi, încercând 
să constituie structuri de apărare moderne printre care şi forţe de 
protecţie, precum cele de protecţie civilă, în cadrul Sistemului 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

Conceptul de protecţie civilă a fost introdus în legislaţia 
României după ratificarea, de către ţara noastră, a Protocoalelor I şi 
II la Convenţiile de la Geneva, mai întâi în Legea nr. 45/1994, apoi 
în Legea nr. 106/1995 privind protecţia civilă în România, 
continuând cu Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată 
şi completată prin Legea nr. 212/2006. Domeniul protecţiei civile 
este considerat astăzi ca fiind „cadrul, modalitatea şi vectorul 
esenţial al acţiunilor umanitare”8, în funcţie de care personalul şi 

                                                 
8 Col. dr. Ştefan Geantă, Protecţia civilă – dimensiune a securităţii naţionale, 
Editura Telegrafia, Bucureşti, 2004, pag. 13. 



formaţiunile de intervenţie au vocaţia şi obligaţia desfăşurării 
acţiunilor umanitare. 

Începând cu anul 2004, după apariţia Ordonanţei  
de Urgenţă nr. 21 privind managementul situaţiilor de urgenţă şi 
crearea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă  
prin fuzionarea Comandamentului Protecţiei Civile şi a 
Inspectoratului General al Pompierilor, în România se vorbeşte din 
ce în ce mai puţin despre protecţia civilă (atât din punct de vedere 
conceptual, cât şi din punct de vedere al specialităţii militare)  
deşi, aşa cum o să observăm în continuare, acest concept este 
folosit la nivel internaţional atât în N.A.T.O., cât şi în Uniunea 
Europeană. 

Pentru aprofundarea domeniului protecţiei civile şi 
eliminarea confuziilor date de existenţa Sistemului Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, se impun câteva precizări: 

1. Protecţia civilă este o componentă a Sistemului 
Securităţii Naţionale9; 

2. Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional10; 
3. Caracteristicile de bază ale protecţiei civile sunt: 
a. Denumirea – structurile statale au două denumiri: 

 „apărare civilă” – de regulă, funcţionează pe timp de 
război; 

 „protecţie civilă” – de regulă, funcţionează pe timp de 
pace;11 

b. Funcţionarea: 
 apărarea civilă şi protecţia civilă funcţionează atât în timp 

de pace, cât şi în timp de război (Germania); 
 pentru situaţii de pace sunt destinate servicii de 

ajutorare, iar pentru situaţia de război sunt destinate servicii de 
apărare civilă (Finlanda, Elveţia, Suedia). 

c. Natura personalului: 
 personal civil în întregime; 
 personal mixt. 

d. Subordonarea: 
 instituţie civilă (organism autonom); 

                                                 
9 Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată prin Legea nr. 212/2006, art. 1. 
10 Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată prin Legea nr. 212/2006, art. 2. 
11 În Canada există două sisteme de protecţie civilă – pentru timp de pace şi pentru 
război. 



 instituţie subordonată unui minister (Ministerul de 
Interne); 

 instituţie militară subordonată Ministerului Apărării. 
e. Sistemul de protecţie civilă include, atât în situaţii de 

război, cât şi la dezastre: 
 măsuri de prevenire şi protecţie a populaţiei; 
 activităţi de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor. 

4. Statele îşi creează o varietate de organisme de protecţie 
civilă (pentru a-şi asigura funcţionalitatea în situaţii de criză): unele 
numai pentru conflict armat, altele şi pentru situaţii de urgenţă. Cum 
îşi creează şi dotează instituţia protecţiei civile decide fiecare 
naţiune, mai ales că respectiva structură statală poate utiliza şi alte 
organisme sau structuri administrative pentru operaţiile de salvare 
sau ajutorare. 

În România s-a optat pentru crearea sistemului integrat 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă cu scopul de a asigura, 
în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a 
mediului, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul 
producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi restabilirea rapidă a 
stării de normalitate, în care Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă are rolul de a asigura, la nivel naţional, punerea în aplicare 
într-o concepţie unitară a legislaţiei în vigoare în domeniile apărării 
vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, 
precum şi al realizării măsurilor de protecţie civilă şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă. 

Structura creată, care a preluat atribuţiile şi competenţele 
protecţiei civile, Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă şi-a definit rolul şi locul în cadrul Sistemului Securităţii 
Colective şi contribuie activ la promovarea intereselor comune 
europene şi euroatlantice, în concordanţă cu viziunea sistemică a 
N.A.T.O., a U.E. şi a României privind capabilitatea de contracarare 
a riscurilor şi ameninţărilor ce pot afecta interesele de securitate 
naţionale, regionale şi globale. 

Acest organism specializat în prevenirea, limitarea şi 
înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, implicit şi în gestionarea 
riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, după 
definirea locului şi a rolului în cadrul Sistemului Naţional de Apărare, 
caută să-şi realizeze o structură adecvată gestionării crizelor, pe 
baza unei dezvoltări normative corespunzătoare. 



 
I.5. CORPUL POMPIERILOR ÎN PERIOADA 
DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA 

 
Muzeograf, profesor Loredana OPRICA 

Muzeul Naţional al Pompierilor 
 
 

Unirea Moldovei cu Ţara Românească, în anul 1859, a 
creat premisele reorganizării armatei, potrivit noilor transformări, ca 
armată a statului naţional. Unificarea armatei începea cu deplasări 
de unităţi militare moldovene la Bucureşti şi muntene la Iaşi; în 
cursul anului 1860, statele majore, instrucţia, administraţia şi 
intendenţa au fost aşezate sub o singură autoritate, iar aceeaşi 
persoană, generalul Ion Emanoil Florescu, a fost numită în funcţia 
de ministru de război în ambele ţări. 

Pompierilor militari le revenea sarcina de a veghea la 
apărarea bunurilor materiale de flagelul incendiilor, dar în acelaşi 
timp, ca parte integrantă a armatei, erau pregătiţi pentru a interveni 
la nevoie în apărarea ţării.1

 

 

                                                 
1 Ion Panţuru, File din istoria pompierilor români, Serviciul Editorial şi 
Cinematografic, Bucureşti, 1983, pag. 79. 



Coif pompieri militari, model 1862 

De la începutul domniei sale, Al.I. Cuza s-a preocupat 
intens de problemele pompierilor militari, care, prin „importanţa 
misiei ce le este încredinţată, trebuie să fie în tot timpul pe cât se 
poate mai complecte”. Astfel, la două luni de la alegerea sa ca domn 
al Moldovei şi Ţării Româneşti, Cuza a făcut o primă inspecţie la 
cazarma pompierilor din Bucureşti. Concluzia era următoarea: 
„Vizitând la 28 martie corpul pompierilor, l-am găsit în cea mai 
plăcută stare, adică: frontul întocmit înaintea instrumentelor de foc, 
cu trenul lor şi al cailor, năvălirea acestora asupra închipuitei arderi 
a cazarmei Sfântul Gheorghe, operarea tuturor mijloacelor 
întrebuinţate cu folos, urcarea şi scoborârea pe frânghii în diferite 
feluri, închipuiri de a scăpa din foc fiinţele ce puteau fi jertfe şi 
evoluţii egăreşti de tot felul, care toate acestea executându-se destul 
de bine, ne dete dovada de cunoştinţa datoriilor pompierilor”.2 Nu 
peste mult timp, şeful comenzii pompierilor, maiorul Pavel 
Zăgănescu, a fost înălţat la gradul de colonel, în semn de preţuire 
din partea domnitorului pentru întreaga activitate desfăşurată în 
cadrul corpului de pompieri. 

Rezultate bune sunt consemnate şi cu ocazia altor inspecţii. 
Printr-un Ordin de zi către toată oştirea română, colonelul Florescu, 
ministru de război, aprecia că: „această comandă continuă a fi fala 
armatei şi simţ o deosebită mulţumire şi datorie a constata acest 
fapt”.3

În ceea ce priveşte organizarea pompierilor la momentul 
1859, situaţia era diferită în cele două Principate. La Bucureşti 
funcţiona vechea comandă de pompieri, înfiinţată în anul 1844, 
având efectivul unei companii. În anul 1861 efectivul va fi mărit la un 
Batalion, organizat pe 4 companii, având fiecare un comandant, 
pentru ca în 1865 să fie organizat pe şase companii.4 Prin Ordinul 
de zi numărul 205 din 9 octombrie 1862 se stabilea că pompierii 
erau recrutaţi din rândurile zidarilor, învelitorilor de case, lemnarilor, 
fierarilor şi „... trebuiau pe cât se poate să ştie să scrie şi să 
citească”. Talia soldaţilor trebuia să fie de minim 1,64 m, iar la 
completarea efectivelor se puteau primi soldaţi şi din alte arme „care 
cereau să-şi împlinească în pompieri timpul serviciului lor”. 

                                                 
2 Monitorul Oastei nr. 39 din 12 martie 1859, I.O. nr. 23. 
3 Ibidem, nr. 10 din 30 aprilie 1860, pag. 155, I.O. nr. 63. 
4 Ibidem, nr. 13 din 18 martie, pag. 124, I.O. nr. 82. 



La Iaşi, vechea Roată de pojarnici, constituită în 1835 şi 
transformată în Divizion, avea în anul 1860 un efectiv de 10 ofiţeri şi 
220 soldaţi.5 După modelul primei companii de pompieri din Iaşi, au 
fost înfiinţate în principalele oraşe ale Moldovei comenzi de 
pompieri, care funcţionau asemănător celor din Ţara Românească, 
superioritatea lor constând în faptul că cei ce le compuneau aveau 
grade militare, uniforme şi erau încazarmaţi. În anul 1860, 
domnitorul hotărăşte ca „pompierii districtelor din Moldova, care prin 
chiar constituirea şi ierarhia lor militară urmează de acum înainte a fi 
supuşi legii ostăşeşti, precum sunt dorobanţii şi grănicerii din Ţara 
Românească”.6

În anul 1860 avea să se stabilească uniforma pompierilor în 
ambele Principate; ea avea culoarea bleumarin cu epoleţi metalici în 
formă de solzi, coif metalic cu egretă, semnul de armă fiind două 
toporaşe încrucişate de culoare roşie. Ulterior, se va recurge la 
simplificarea ţinutei de incendiu. 

 

 
 

Uniforma pompierilor militari, 1860 
 

Preocuparea de a dota pompierii cu utilaje moderne, în 
perioada lui Cuza, s-a concretizat prin trimiterea unor ofiţeri pompieri 
în Franţa pentru a procura astfel de materiale. Poate fi citat, în acest 
sens, Înaltul Ordin de zi nr. 82 din mai 1865, prin care se stabilea 
trimiterea maiorului N. Dimitrescu, comandantul batalionului de 

                                                 
5 Ion Panţuru, File din istoria pompierilor români, Serviciul Editorial şi 
Cinematografic, Bucureşti, 1983, pag. 83. 
6 Monitorul Oastei nr. 35 din 24 septembrie 1860, pag. 553-554. 



pompieri Bucureşti în Franţa pentru a cumpăra 44 de pompe.7 La 
înapoiere a fost citat prin Înalt Ordin de zi al ministrului de război 
pentru modul în care si-a îndeplinit misiunea. 

 
 

Pompă manuală pentru stins incendii 
 

O altă preocupare a constituit-o pregătirea cadrelor. În 
acest sens a fost reorganizat învăţământul militar. În cadrul 
măsurilor luate pentru ridicarea nivelului de pregătire militară, s-a 
stabilit ca în comenzile de pompieri să funcţioneze şcoli de gradul I, 
având drept scop „... să-i înveţe pe soldaţi scrisul şi cititul, pentru a 
le da posibilitatea a-şi dezvolta inteligenţa, a le înălţa inima, a-i face 
să-şi închine voios viaţa pentru ţară”.8

La 27 noiembrie/9 decembrie 1864 avea să fie adoptată 
Legea de organizare a puterii armate. Se păstra dubla dependenţă a 
unităţilor de pompieri faţă de Ministerul de Război şi Ministerul de 
Interne, prin autorităţile locale. Menţionez că, până la Legea din 
1864, în principalele oraşe din Muntenia şi Oltenia funcţionau 
comenzi de foc urbane aflate sub dependenţa municipalităţilor. Prin 
această lege se prevedea militarizarea pompierilor din Muntenia şi 
Oltenia, după modelul pompierilor din Moldova, aceştia urmând să 
fie încazarmaţi, să fie gradaţi, să poarte uniforme. În acest context, 
se creau condiţii favorabile întăririi serviciului pompierilor din 
întreaga ţară.  

                                                 
7 Ibidem, nr. 16 din 25 mai 1865, pag. 235. 
8 Ibidem, nr. 10 din 30 martie 1860, pag. 149, I.O. nr. 62. 



Tot în spiritul întăririi serviciului pompierilor, legea prevedea 
ca pentru oraşele mari să fie prevăzută „pe fiecare an o subvenţiune 
în bugetul statului”. Pentru aceste comenzi urbane legea stabilea ca 
recrutarea să se facă prin voluntariat, dintre cei care nu făceau parte 
din armata permanentă.9 Termenul de serviciu era de trei ani, după 
care acesta se putea reînnoi. Se mai prevedea ca, la expirarea 
termenului în aceste comenzi, pompierul să treacă în garda 
orăşenească sau miliţie până la expirarea vârstei10.  

Efectivul total al pompierilor militari, în anul 1864, era de  
27 de ofiţeri, 5 funcţionari şi 728 de soldaţi.11 În august 1864, s-a 
stabilit ca fiecare corp de oaste să aibă câte o vivandieră. Uniforma 
acesteia era asemănătoare cu cea a soldaţilor, fiind completată cu o 
pălărioară maro cu egretă roşie, un şorţuleţ alb şi o fustă plisată 
purtată pe deasupra pantalonului. În ceea ce priveşte atribuţiile 
vivandierei, acestea au fost stabilite ulterior printr-un regulament 
special. În esenţă, aceste atribuţii erau de natură medicală. 
 

 

 
Vivandieră, 1864 

 

                                                 
9 Ibidem, suplimentul nr. 102, 1864, pag. 808. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, nr. 19 din 5 august 1864, pag. 389. 



O nouă modificare în organica Batalionului de pompieri 
Bucureşti a avut loc în anul 1865, efectivul acestuia fiind sporit la  
6 companii. La Iaşi, efectivul rămâne acelaşi.12

În repetate rânduri, paginile Monitorului Oficial au publicat 
ştiri privind incendiile izbucnite în Capitala ţării, în timpul domniei lui 
Al.I. Cuza. Astfel, în noaptea de 16 spre 17 martie 1860 un incendiu 
violent a izbucnit în mahalaua Biserica Albă. Cu acest prilej,  
printr-un Ordin de zi către toată oştirea românească, ministrul de 
război, generalul Manu, afirma că: „se simte dator a arăta cu plăcere 
a sa mulţumire întregii comenzi de pompieri care ... s-a osebit în 
această împrejurare, stând cu bărbăţie în faţa flăcărilor la care a fost 
expusă în tot timpul acestei operaţii.”13

Domnia lui Cuza are o importanţă deosebită pentru istoria 
pompierilor şi din alt punct de vedere. Până în anii Unirii, deci mai 
mult de un deceniu după evenimentele de la 13 septembrie 1848, 
lupta din Dealul Spirii n-a fost comemorată în mod oficial. La 24 mai 
1860, Al. I. Cuza a promulgat Legea pentru recompensarea ostaşilor 
participanţi la bătălia din Dealul Spirii. Presa timpului a relatat şi 
comentat pe larg evenimentul. Astfel, „Steaua Dunării” aprecia că a 
fost înfăptuit un act de dreptate, în timp ce „Românul” sublinia că  
„… era un act de preţuire şi de recunoştinţă faţă de cei care, la 
1848, au scăpat onoarea şi viaţa naţiunii române”. 

 

                                                 
12 Ion Panţuru, File din istoria pompierilor români, Serviciul Editorial şi 
Cinematografic, Bucureşti, 1983, pag. 87. 
13 Monitorul oficial nr. 9 din 26 martie 1860, pag. 95. 



 
Brevetul şi medalia „Pro Virtute Militari”, 

1860 
Astfel, „… se acorda ostaşilor răniţi în lupta din Dealul Spirii, 

câte o pensie pe toată viaţa; celor ce pot a-şi câştiga existenţa câte 
15 lei lunar, iar celor ce nu pot a-şi câştiga existenţa, câte un leu pe 
zi, precum şi îmbrăcăminte. De asemenea, se acordă tuturor 
ostaşilor ce au luat parte la acea luptă, medalie cu panglică tricoloră. 
Medalia era de bronz având pe o parte în relief cuvintele  
„13 septembrie 1848 Dealul Spirei”, iar pe verso, tot în relief, vulturul 
şi capul de zimbru cu un scut şi inscripţia „Pro Virtute Militari.”14

Aceasta a fost prima medalie militară acordată în armata 
română. Ion C. Brătianu avea să afirme referitor la acţiunea din  
13 septembrie a pompierilor români: „O oră de eroism a pompierilor 
din Dealul Spirii a făcut mai mult pentru cauza română decât toate 
scrierile noastre, decât toate jalbele noastre date-n proţap pe la toţi 
puternicii şi împăraţii”. Medaliile vor fi împărţite mult mai târziu, în 
primăvara anului 1866, după abdicarea lui Cuza.  

În presa vremii a fost descrisă şi comentată pe larg 
festivitatea înmânării medaliei unui număr de 17 veterani, 

                                                 
14 Istoricul Pompierilor Militari, 1835-1935, pag.133. 



participanţi la bătălie. Iată ce relata ziarul Românul din 26 aprilie 
1866: „Toate corpurile armate, garda naţională, autorităţile civile şi 
militare erau prezente la această serbare a aducerii aminte. Un 
imens public se grămădise în curtea cazărmii şi împrejur... Era o 
emoţie şi o fericire totodată pe chipurile tuturor... Domnul colonel 
Haralambie a pronunţat de pe estrada ridicată în mijlocul cazărmii 
următoarele cuvinte: Români! Sunt 18 ani acum. În ziua de  
13 septembrie 1848 voi aţi dovedit naţiunii şi Europei întregi că 
sângele strămoşesc curge în vinele voastre. Români care aţi luat 
parte la aceste lupte! Din sângele vostru România a înviat! Mare şi 
liberă, ea vă mulţumeşte şi drept recunoştinţă pune astăzi pe pieptul 
vostru astă medalie. Este singura răsplată onorabilă ce se poate 
acorda bravilor. Purtaţi-o cu mândrie, sunteţi puţini care o aveţi, iar 
după moarte veţi lăsa-o familiilor voastre. Generaţiile viitoare, 
găsind-o, vor răsfoi istoria şi vor învăţa cum românul îşi îndeplineşte 
datoria către patrie.”15

Preţuirea pe care domnitorul o acorda evenimentelor 
petrecute cu 15 ani în urmă este dovedită o dată în plus, cu prilejul 
unui moment deosebit de important pentru viaţa militară – împărţirea 
noilor steaguri; nu întâmplător a fost aleasă pentru aceasta, ziua de 
13 septembrie 1863. 

Aceste acte ale domnitorului aveau o dublă semnificaţie. În 
primul rând, prin acestea, Cuza slăvea, în faţa unei Europe 
dominate de conservatorism şi contrarevoluţie, pe cei ce luptaseră 
pentru apărarea Revoluţiei de la 1848. În al doilea rând, gestul său 
era, de asemenea, curajos, ţinând seama de faptul că, în 1860, 
Principatele Unite nu-şi căpătaseră încă independenţa şi că ele 
erau, formal, vasale Porţii otomane, deci aceleiaşi puteri împotriva 
căreia ridicaseră armele la 13 septembrie 1848 luptătorii din Dealul 
Spirii. 
 

                                                 
15 Românul, anul VI, nr. 204-205, 1862. 



 
 

Uniforma pompierilor militari, 1868 
 

Epoca lui Cuza, epocă de transformări structurale operate 
în societatea românească, de modernizare intensă a acesteia, a 
marcat, prin fiecare reformă sau acţiune mai importantă, tot atâţia 
paşi spre independenţă. Pregătirile militare, începute în vremea lui 
Cuza, au dus la organizarea acelei armate care a consacrat prin 
luptă Independenţa, luptă la care pompierii militari şi-au adus o 
contribuţie importantă. 

 



 
I.6. POLIŢIA DÂMBOVIŢEANĂ – FILE DE ISTORIE 

 
Muzeograf, profesor Cristina NICA 
Muzeul Naţional al Poliţiei Române 

 
 

Referitor la istoricul Poliţiei Române date certe nu găsim – 
ca şi în alte domenii – decât în perioada modernă a României. 
Aceasta nu înseamnă însă că instituţia îşi are izvoarele doar în 
această perioadă, pentru că, într-o formă sau alta, ea a trebuit să 
însoţească statul în toate orânduirile cunoscute în istorie, întrucât 
orice stat are nevoie de ordine internă şi, implicit, de instituţia prin 
care aceasta să fie asigurată. Această instituţie este Poliţia, chiar 
dacă în unele perioade ea s-a intitulat Agie sau Miliţie, după modelul 
turcesc şi, respectiv, sovietic. 

În oraşul Târgovişte, Poliţia a luat fiinţă încă din vara anului 
1831 şi-l avea în frunte pe polcovnicul Badea Poroineanu, în calitate 
de „poliţmaister” sau „poliţian” cum este menţionat în documentele 
vremii, denumirea instituţiei fiind împrumutată din sistemul 
instituţional occidental. Atribuţiile Poliţiei sunt mai bine fixate în 
1832, prin Regulamentul de Organizare a Sfaturilor Orăşeneşti unde 
se specifică faptul că, în sarcina Poliţiei intra „paza bunelor rânduieli 
şi ordinea obştii”, eliberarea biletelor de drum pentru locuitorii care 
vroiau să meargă în alte localităţi, precum şi legalizarea unor acte şi 
înscrisuri. 

În sarcina Poliţiei intra şi organizarea pazei de noapte, prin 
paznicii plătiţi de către locuitori (fiecare orăşean trebuia să plătească 
un om la două săptămâni). Numărul paznicilor era în 1847 de 40, 
comercianţii din centrul comercial plătind ei înşişi paznici pentru 
paza prăvăliilor proprii.  

După înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 au fost luate măsuri 
severe de supraveghere a călătorilor străini. Evidenţa străinilor era 
ţinută într-un registru special de către Poliţie, care lua măsuri ca 
aceştia să părăsească oraşul, după expirarea termenului prevăzut în 
paşaport. 

În anul 1854, în subordinea Poliţiei Oraşului Târgovişte se 
aflau patru epistaţi ai celor patru sectoare ale oraşului: roşu, galben, 
verde şi albastru, atribuţiile lor constând în supravegherea paznicilor 
de noapte şi aducerea la îndeplinire a unor măsuri poliţieneşti. La 



cele cinci bariere instalate la limita oraşului (Bucureşti, Piteşti, 
Câmpulung, Suseni şi Podul Mihai Vodă) funcţionau câte un căpitan 
şi un ajutor, aceştia fiind la rândul lor, în subordinea Poliţiei.  

Odată cu trecerea timpului, sarcinile Poliţiei târgoviştene se 
diversifică şi, printr-un opis al dosarelor constituite în anul 1861, 
aflăm că în subordinea şi răspunderea sa, existau: serviciul de 
stingere a incendiilor, personalul celor cinci bariere ale oraşului, 
întocmirea catagrafiei, aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
judecătoreşti, rezolvarea unor pricini dintre locuitori (bătăi, certuri), 
încasarea amenzilor, înmânarea de citaţii, supravegherea alegerilor, 
aplicarea sechestrului judiciar, supravegherea respectării 
regulamentelor de construcţie pentru clădiri şi împrejmuiri, precum şi 
închisoarea oraşului. 

Personalul Poliţiei Oraşului Târgovişte era format  
dintr-un şef, un ajutor, patru epistaţi, un îngrijitor al temniţei, doi 
dorobanţi călare, trei dorobanţi pedeştri, un căprar de dorobanţi şi un 
şef al biroului. Sediul instituţiei consta dintr-o singură încăpere 
dotată cu o masă, un dulap, călimări, scaune şi un dulap pentru 
arhivă, iar în perioada 1860-1864 a purtat denumirea de Prefectura 
Poliţiei Oraşului Târgovişte. 

Periodic, au fost elaborate mai multe legi, dictate şi 
regulamente privind organizarea şi activitatea serviciului de poliţie. 
Cele mai importante au fost: Legea pentru organizarea serviciului 
administraţiei centrale a Ministerului Internelor, din 19 aprilie 1892, 
Legea pentru modificarea organizării poliţiei comunale urbane, din 
19 decembrie 1902, prin care erau fixate atribuţiile poliţiei urbane 
administrative aflate în subordinea şi întreţinerea primăriilor urbane 
şi Legea asupra Poliţiei Generale a Statului, din 1 aprilie 1903, care 
a stabilit prima organizare a Poliţiei Române moderne şi care va 
schimba fundamental vechiul sistem de recrutare a personalului 
poliţienesc, cerându-se diplome de doctor sau licenţiat în drept, 
pentru funcţiile mai importante (autor fiind ministrul de interne de 
atunci – Vasile Lascăr). Pe baza acestei legi moderne, pentru 
vremea respectivă, se va desfăşura întreaga activitate poliţienească 
din România, până în anul 1929, când se va elabora o altă lege 
importantă. 

Poliţia Târgovişte era condusă, în 1912, de Grigore Ştefu – 
licenţiat în drept, iar contabil-şef era Ştefan Al. Brătescu, fratele 
scriitorului Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti. În perioada ocupaţiei 
germane, din anii 1916-1918, Poliţia Oraşului Târgovişte şi-a 



continuat activitatea în condiţii grele şi a fost supusă umilinţelor 
ocupantului. După Primul Război Mondial, la Târgovişte, a luat fiinţă, 
în cadrul Poliţiei, o brigadă specială de siguranţă, ale cărei atribuţii 
erau de supraveghere şi combatere a curentelor extremiste, care 
atentau la siguranţa statului. 

Treptat, competenţele Poliţiei se lărgesc, instituţia 
ocupându-se şi de probleme legate de evidenţa populaţiei, circulaţia 
pe drumurile publice, controlul străinilor rezidenţi etc., toate acestea 
fiind incluse în Legea de organizare a poliţiei din iulie 1929. Astfel, 
iau fiinţă detaşamente de poliţie la Găeşti, Pucioasa şi Titu-Gară, 
activitatea lor fiind coordonată de Poliţia Oraşului Târgovişte care 
joacă rolul de poliţie judeţeană. Poliţiile din teritoriu erau organizate 
pe trei birouri: administrativ, judiciar şi de siguranţă. Biroul 
administrativ se ocupa de probleme legate de: circulaţie, moravuri, 
mobilizare, servitori, evidenţa populaţiei, executări silite, 
funcţionarea localurilor publice. Poliţia judiciară rezolva problemele 
legate de: crime, delicte, contravenţii, urmăriri, arestări, iar Biroul de 
siguranţă se ocupa de rezolvarea problemelor legate de urmărirea 
mişcărilor indivizilor care puneau în pericol ordinea de stat şi 
integritatea teritorială a ţării. 

În anii 1938-1939, în cadrul schimbărilor instituţionale 
generate de regimul de dictatură regală, Poliţia se unifică cu 
Jandarmeria. În anul 1940, se revine la vechiul sistem instituţional, 
funcţionând astfel până în anul 1949. Începând cu anul 1946, când 
se declară oraş comuna Răcari, se înfiinţează şi aici un detaşament 
de Poliţie. 

La 22 ianuarie 1949, prin Decretul Prezidenţial nr. 25 s-a 
înfiinţat Miliţia. Aceasta făcea parte din cadrul Ministerului de Interne 
şi avea drept scop menţinerea ordinii publice pe teritoriul ţării, 
asigurarea muncii paşnice, securitatea personală a cetăţenilor şi 
apărarea bunurilor statului şi ale poporului. Fostele secţii au căpătat 
denumirea de circă de miliţie şi, în general, şi-au păstrat aceleaşi 
efective. Treptat însă, se vor face o serie de noi încadrări aşa că, 
începând din anul 1950, aproape toate cadrele vechi din poliţie, cu o 
vastă experienţă, vor fi înlocuite cu persoane noi, unele dintre 
acestea neavând nicio pregătire în domeniu. 

În acea perioadă, oraşul Târgovişte şi împrejurimile făceau 
parte din raionul Ploieşti, judeţul Dâmboviţa fiind înfiinţat abia în 
1968, odată cu noua împărţire administrativă şi teritorială a ţării. 
Miliţia dâmboviţeană va trece la o altă etapă a existenţei sale. La  



18 noiembrie 1969 s-a creat un nou cadru organizatoric şi de 
funcţionare a Miliţiei, fiind înfiinţate: Inspectoratul de Miliţie al 
Judeţului Dâmboviţa, Miliţia Municipiului Târgovişte, servicii, secţii şi 
birouri ale miliţiilor orăşeneşti, comunale şi feroviare.  

Pe parcurs, unele structuri şi compartimente au suferit 
modificări, însă, în esenţă, structura a rămas aceeaşi. Miliţia a 
funcţionat până la 27 decembrie 1989 când, prin Decretul-lege nr. 2 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării 
Naţionale, denumirea de Miliţie s-a schimbat în Poliţie, prin aceasta 
marcându-se practic începerea transformărilor structurale în această 
instituţie, determinate de evenimentele desfăşurate în decembrie 
1989, rămânând însă ca armă a Ministerului de Interne.  

O altă schimbare majoră s-a realizat în toamna anului 2002, 
odată cu demilitarizarea Poliţiei Române şi cu înlocuirea gradelor 
militare cu grade profesionale. De atunci, Poliţia Română se află 
într-un proces de modernizare şi reformare legislativă, structurală şi 
operaţională. 

La începutul anului 2007, odată cu intrarea ţării noastre în 
Uniunea Europeană, rolul Poliţiei Române s-a lărgit, trebuind să 
asigure o mai mare profesionalizare şi sincronizare cu poliţiile altor 
state. 

În încheiere, putem spune că, numai într-o democraţie 
autentică, poliţia îşi păstrează locul şi rolul pentru care a fost creată, 
de a sluji intereselor oamenilor.  



 
I.7. PAGINI DIN ISTORIA TRICOLORULUI ROMÂNESC  

 
Consilier superior dr. Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS 

Arhivele Naţionale 
 
 

Importanţa pe care au avut-o drapelele în istoria 
comunităţilor sociale, rolul lor sporit în perioada pe care o străbatem, 
au determinat, prin Legea nr. 96 din 1998, instituirea „Zilei Drapelului 
Naţional”, precizându-se la art. 1, alin. 2, că „Ziua Drapelului 
Naţional va fi marcată de către autorităţile publice şi de celelalte 
instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări 
cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate 
istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate 
în cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului 
de Interne”.  

Steagul constituie, alături de stemă, sigiliu şi imn, un 
însemn naţional prin care este reprezentată individualitatea şi 
suveranitatea unui popor. Pentru un stat, steagul este simbolul fiinţei 
sale istorice şi politice, al situaţiei pe care şi-a dobândit-o în mijlocul 
celorlalte state şi al prestigiului de care se bucură, fiind simbolul 
măririi naţionale. Pentru o armată, steagul este simbolul victoriei, 
simbolul către care se îndreaptă aspiraţiile tuturor acelora care luptă 
sub faldurile lui.1

În veacul al XIX-lea, veacul realizării unor importante 
deziderate ale neamului, drapelul tricolor s-a impus, evident, ca 
simbol al românilor de pretutindeni2. Disciplina istoriei care are ca 

                                                 
1 Tricolorul României, simbol al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale, 
autori: dr. Adina Berciu-Drăghicescu, dr. G. D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David, 
coordonator dr. Adina Berciu-Drăghicescu, Editura Sigma, Bucureşti, 1995, pag. 5. 
2 În legătură cu istoria tricolorului vezi: Radu Rosetti, Când s-a adoptat steagul 
tricolor la noi, în „Analele Academiei Române”, Mem. Secţ. Ist., t. IX, seria III, 
1930, pag. 30-33; Idem, Steaguri, prapuri (polemici), în „Buletinul Muzeului 
Naţional”, Bucureşti, II, 1939, nr. 3-4, pag. 23-24; Elena Popescu, Constantin 
Căzănişteanu, Cu privire la cele mai vechi drapele tricolore ale oştirii din Ţara 
Românească, în „Revista Muzeelor”, VII, 1969, nr. 2, pag. 173-175; Olivia 
Strachină, Alexandru Strachină, Tricolorul românesc. Tradiţie şi permanenţă, în 
„Manuscriptum”, Bucureşti, 1986, nr. 2, pag. 148-152. 



obiect de studiu steagurile din diferite epoci şi ţări este vexilologia3. 
Termenul derivă din latinescul vexillum care semnifică steagul unei 
cohorte în armata română4.  

Conform ştiinţei heraldice, semnificaţia celor trei culori este 
următoarea: roşul este simbolul măririi, bravurii, îndrăznelii şi 
generozităţii, dar simbolizează, de asemenea, sângele vărsat în 
lupte, puterea de viaţă; galben (sau aur) este simbolul forţei, 
bogăţiei, virtuţii, dar reprezintă şi holdele aurii de grâu în timpul verii; 
albastrul (sau azur) reprezintă cerul, simbolizează blândeţea, 
frumuseţea, loialitatea, nobleţea5.  

Este semnificativ faptul că steagul Revoluţiei de la 1821 a 
fost dotat cu ciucuri tricolori6, iar medalia bătută în 1838 de 
Societatea „Filarmonica”, când a avut loc un spectacol, proiectat în 
limba română, al operei „Norma” de Bellini, poartă pe avers stemele 
Ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei, reprezentate pe fond 
tricolor7.  

                                                 
3 Florin Marcu, Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 
2000, pag. 920. 
4 Ibidem. 
5 Marcel Sturdza-Săuceşti, Heraldica. Tratat tehnic, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1974, p. 40; vezi şi Tricolorul României, pag. 23.  
6 Aurel Metzulescu, Steagul lui Tudor Vladimirescu, în „Oltenia”, Craiova, 1941, 
II, nr. 9, pag. 119-122; Idem, Ciucurele steagului Domnului Tudor Vladimirescu, 
originea steagului tricolor român, în „Buletinul Uniunea ofiţerilor de rezervă”, an 
XV, 1938, nr. 1-2, pag. 33-40; Marin Iordache, Noi consideraţii în legătură cu 
steagul Revoluţiei din 1821, în „Oltenia, studii şi comunicări”, Craiova, III, 1981, 
pag. 147-152; Gheorghe Iscru, Contribuţii documentare privind steagul Revoluţiei 
din 1821, în „Mitropolia Olteniei”, 1981, nr. 7-9, pag. 381-389; Idem, Tricolorul, 
simbol al unităţii naţionale, în vol. „Pagini de istorie românească şi universală”, 
Bucureşti, 1983, pag. 21-37. 
7 Constantin Moisil, Două medalii privitoare la istoria teatrului românesc, în 
„Cronica Numismatică”, I, 1920, nr. 8, decembrie, pag. 55-57; Dan Cernovodeanu, 
Heraldica în slujba idealurilor paşoptiste, în „Revista Muzeelor şi 
Monumentelor”, XI, nr. 3, 1974, pag. 67-71; Maria Dogaru, Simboluri naţionale: 
drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, pag. 4-5. 



 
Un alt moment în istoria instituirii tricolorului, ca drapel al 

autorităţilor de stat, l-a constituit fixarea, în cadrul Regulamentelor 
Organice, a steagurilor celor două ţări româneşti: Moldova – roşu şi 
albastru; Ţara Românească – galben şi azur8. În 1834, în urma 
intervenţiilor domnului Ţării Româneşti, Alexandru Dimitrie Ghica, 
Poarta Otomană aprobă folosirea, de către oştirea acestei ţări, a 
drapelului tricolor. El reunea culorile roşu, galben şi albastru, 
dispuse orizontal, însă inegale, în sensul că, prima jumătate a 
flamurii era roşie, având pe ea mai multe stele aurii, iar partea 
inferioară se partaja în mod egal între galben şi albastru. În centrul 
drapelului era plasată stema Valahiei, respectiv acvila cruciată9. 

                                                 
8 Petre V. Năsturel, Steagul. Stema română. Însemnele domneşti. Trofee. Cercetare 
critică pe temeiul istoriei, Bucureşti, 1903. 
9 Hatişeriful a fost publicat în „Buletin, Gazeta oficială a Ţării Româneşti”, nr. 34 
din 14 octombrie 1834, pag. 147. 



Tricolorul se regăseşte, redat în limbaj codificat heraldic, şi 
pe patru sigilii aparţinând suveranului amintit10 (reprezentat în coduri 
heraldice, în partea dreaptă de jos a scutului, sub formă de trei benzi 
orizontale, egale, roşu – în partea superioară, galben – la mijloc şi 
albastru în partea inferioară), precum şi pe sigiliile următorilor domni, 
adică Gheorghe Dimitrie Bibescu11 (reprezentarea tricolorului este 
asemănătoare cu cea anterioară, doar că este plasat în partea 
stângă de jos a scutului) şi Barbu D. Ştirbei12 (reprezentat în coduri 
heraldice, pe mijlocul scutului, sub formă de trei benzi orizontale, 
egale, albastru – în partea superioară, galben – la mijloc şi roşu în 
partea inferioară). 

 

                                                 
10 Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I. 
Sigiliile emise de Cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Ars 
Docendi, Bucureşti, 2006, pag. 160-161, 186. 
11 Ibidem, pag. 161-163, 186-187.  
12 Ibidem, pag. 163-165, 187. 



 
 

Sigilii aparţinând domnitorului Barbu D. Ştirbei 
Decretul din 14 iunie 1848 preciza: „Steagul naţional va 

avea trei culori: albastru, galben şi roşu. Deviza română, care va fi 
scrisă atât pe steaguri, cât şi pe monumentele şi decretele publice, 
se va compune din două cuvinte: „DREPTATE – FRĂŢIE”.  

 



 
 

Steagul din 1848 
 

În cel de-al doilea decret referitor la componenţa drapelului, 
emis în 13 iulie a.a., se preciza: „Lângă lemn vine albastru, apoi 
galben şi apoi roşu fâlfâind”. Evident, noul drapel, simbol al 
transformărilor revoluţionare produse în societatea românească, 
exprimând totodată aspiraţiile acelei generaţii, menţine înfăţişarea 
steagurilor militare din perioada anterioară diferind de acestea prin 
următoarele: a) era inversată poziţia culorilor albastru şi roşu (până 
atunci roşul era plasat în partea superioară); b) se înlătură însemnul 
domnitorului anterior, constând în cifra domnească încoronată, 
înconjurată de o ghirlandă din frunze; c) s-a introdus deviza 
revoluţionară „Dreptate – Frăţie”; d) în vârful hampei s-a plasat 
acvila cruciată, însă redată conform concepţiilor democratice ale 
luptătorilor paşoptişti, fără coroană13.  

Fruntaşii revoluţiei afirmau, de asemenea: „Culorile 
eşarfelor tricolore au fost de demult, străbunii noştri le purtau pe 
pavilioanele şi pe steagul lor”14. Pe parcursul desfăşurării revoluţiei, 
                                                 
13 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998,  
pag. 5-6. 
14 Anul 1848 în Principatele Române, vol. II, Institutul de Arte Grafice „Carol 
Göbl”, Bucureşti, 1902, pag. 529. 



tricolorul a fost intens folosit sub diverse forme: drapele, eşarfe, 
cocarde, penaj plasat la pălării. Cu o deosebită solemnitate s-au 
acordat steaguri noi şi unităţilor militare.  

Date certe probează faptul că tricolorul a semnificat, în 
contextul evenimentelor revoluţionare din 1848-1849, unitatea 
naţională. Între steagurile arborate la Blaj, în neuitata zi de 3/15 mai 
1848, şi cele realizate de revoluţionarii din Ţara Românească există 
o legătură, o afinitate ce a fost sesizată de contemporani. Ştefan L. 
Roth considera drapelul înălţat la Blaj, ca fiind „flamura cea mare 
tricoloră a naţiunii române”, legată indisolubil de „comunitatea 
spirituală unitară”. Argumentând caracterul autohton al drapelului 
tricolor, revoluţionarii paşoptişti arătau Porţii Otomane că „acesta nu 
este o ameninţare pentru viitor”, ci „intenţia legală, manifestată cu 
voce tare, de către ţară – de reconstituire a trecutului pe bazele 
vechi, după tratatele sultanilor Baiazid şi Mahomed II”15.  

Pagini noi s-au înregistrat în analele drapelului tricolor, 
după Unirea Principatelor Române. Convenţia de la Paris (1858) a 
prevăzut, referitor la drapelele Ţărilor Române, faptul că se menţin 
culorile existente şi că la ele se va ataşa o banderolă de culoare 
albastră, menită a simboliza unirea.  

O primă distincţie românească, menită să onoreze pe 
supravieţuitorii bătăliei din 1848 de pe Dealul Spirii, a fost iniţiată de 
către domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1860 (prin Decretul  
nr. 2067 din 8 noiembrie), când a fost instituită medalia Pro Virtute 
Militari, prevăzută pentru prindere cu panglică tricoloră16.  

Chiar legiferată şi bătută, medalia nu a fost înmânată celor 
îndreptăţiţi, foarte probabil din motive politice, ea fiind distribuită 
beneficiarilor, abia sub regimul Locotenenţei Domneşti din primăvara 
lui 1866.  

 
 

Panglica medaliei „Pro Virtute Militari” – 1860 
 

                                                 
15 Aurelia Bunea, Steagul poporului român din Transilvania în revoluţia din anii 
1848-1849, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”, Cluj, XII, 1969,  
pag. 37-52; Maria Dogaru, Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionare 
paşoptiste, în „Revista de Istorie”, XXXI, 1978, pag. 861-869; Maria Dogaru, 
Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, pag. 7. 
16 Anton Velcu, Steagurile României, în „Enciclopedia României”, I, pag. 77. 



În aprilie 1861, autorităţile Principatelor Unite au intervenit 
pe lângă Marile Puteri, în vederea recunoaşterii tricolorului ca 
pavilion al navelor comerciale româneşti. În conformitate cu 
conţinutul notelor difuzate în străinătate, drapelul ţării cuprindea 
tricolorul orizontal, dotat în partea superioară, spre a crea impresia 
că se respectă prevederile Convenţiei de la Paris, cu o eşarfă, de 
asemenea tricoloră, însă înfăţişată ondulat17.  

După un an, ministrul Afacerilor Externe al Principatelor 
Unite adresează puterilor garante o nouă notă în legătură cu 
pavilionul românesc. Prin cuprinsul acesteia, guvernul Principatelor 
Unite cerea Marilor Puteri să intervină la Poartă, în vederea 
reglementării pavilionului moldovalah pentru care făcuseră repetate 
demersuri, subliniindu-se faptul că această intervenţie trebuie să 
ducă, de fapt, la recunoaşterea oficială de către puterile garante a 
culorilor naţionale româneşti. În cele din urmă, aceste culori sunt 
recunoscute, iar din august 1862, se renunţă la banderola ataşată, 
conform prevederilor din 185818.  

La 1/13 septembrie 1863, cu prilejul aniversării a 15 ani de 
la luptele din Dealul Spirii, s-au distribuit unităţilor militare noi 
drapele tricolore. Alexandru Ioan Cuza a rostit atunci o 
impresionantă cuvântare, în cadrul căreia a definit steagul ţării: 
„Steagul e România, acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu 
sângele străbunilor noştri şi îmbelşugat cu sudoarea muncitorului! El 
este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii, unde 
se vor naşte copiii noştri! ... Steagul e totodată trecutul, prezentul şi 
viitorul ţării, întreaga istorie a României”19.  

Aceste steaguri (1863) cuprindeau tricolorul dispus pe 
orizontală, roşu fiind în partea superioară. În centrul lor era gravată 
stema unită – acvila cruciată şi capul de bour, compoziţie menită a 
atesta noul statut politic al ţărilor române. Cele două steme reunite 
pe acelaşi steag erau înconjurate de o eşarfă, ce avea înscrisă 

                                                 
17 Tricolorul românesc, autori Adina Berciu-Drăghicescu, Gheorghe Iscru, Tiberiu 
Velter, Aurel David, Editura Sigma, Bucureşti, 1995; Maria Dogaru, Simboluri 
naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, pag. 9-10. 
18 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, p. 10. 
19 A. Bunea, Steagul României, simbol mobilizator în lupta pentru unirea 
Transilvaniei cu România (1850-1918), în „Anuarul Institutului de Istorie şi 
Arheologie”, Cluj, XIV, 1971, pag. 299-311; Maria Dogaru, Simboluri naţionale: 
drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998, pag. 10.  



deviza „HONOR ET PATRIA”. Pe steag era ţesută şi iniţiala 
domnitorului20.  

 

 
 

Tricolorul din 186321

                                                 
20 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998,  
pag. 10-11. 
21 Drapel al Regimentului 7 infanterie de linie. Pânza dreptunghiulară din mătase 
dublă tricoloră, având culorile dispuse orizontal, are pe centrul pânzei pictată o 
acvilă, pe pieptul căreia se află stema Principatelor Unite, iar sub aceasta o 
panglică roşie cu inscripţia „Honor et Patria”. În colţurile libere se găseşte 
monograma „A” a domnitorului Al.I. Cuza. Are hampă din lemn negru, terminată 
în vârf cu o acvilă cruciată, de metal, aşezată pe un cartel. Drapelul a fost distribuit 
unităţii la 1 septembrie 1863, pe platoul Cotroceni, şi a rămas în dotare până în 
anul 1866 – Muzeul Naţional de Istorie a României, nr. inventar 75120, cu fişa 
întocmită de Şerban Constantinescu, Oana Ilie, ordin de clasare 2604 din 
07.04.2003 – Tezaur, material preluat de pe site-ul www.cimec.ro.  



 
 

Drapelul Principatelor Unite: 1863-1866 
 

După înlăturarea lui Cuza, Locotenenţa Domnească a 
înlocuit drapelele ostăşeşti cu altele, reprezentând tricolorul în 
aceeaşi dispunere, dar purtând, pe suprafaţa lor, denumirea şi 
numărul unităţii militare, căreia îi aparţineau22.  

Odată cu urcarea pe tron a principelui Carol de 
Hohenzollern, conform prevederilor Constituţiei din 1866, legilor din 
1867 şi 1872, în legătură cu alcătuirea stemei de stat, pe flamura 
drapelului tricolor se plasează o nouă compoziţie heraldică, 
incluzând simbolurile tradiţionale româneşti: acvila cruciată, capul de 
bour (însemnul Olteniei şi al ţinuturilor mării), precum şi blazonul 
familiei domnitoare (scut sfertuit cuprinzând argint în cartierele 1 şi 4 
şi negru în cartierele 2 şi 3) şi deviza acesteia (NIHIL SINE DEO).  

 

 
 

                                                 
22 Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, Bucureşti, 1998,  
pag. 11. 



Drapelul Principatelor Unite: 1867-1872 



 



Drapelul Principatelor Unite: 1872 
 

 
  

Stema: 1872 
 
Adoptarea, de către Principatele Unite, apoi de către 

România, a drapelului tricolor a determinat o mai intensă utilizare a 
steagului, astfel compus, de către românii din provinciile româneşti 
supuse de imperiile vecine.  

 



 
Stema României: 1881 

 
Diferitele acţiuni revoluţionare menite a duce la 

autodeterminarea Transilvaniei, în anul 1918, au fost marcate de 
prezenţa tricolorului. El a reprezentat unul din mijloacele prin care 
ardelenii şi-au exprimat independenţa faţă de Ungaria, hotărârea lor 
– pe temeiul dreptului ca fiecare naţiune să dispună liber de soarta 
sa – de a se afla „printre naţiunile libere”, dorinţa lor nestrămutată de 



a se uni cu fraţii de peste Carpaţi23. Procesul de preluare a puterii în 
propriile mâini, constituirea organelor proprii de administraţie 
românească, a consiliilor naţionale şi a gărzilor naţionale româneşti, 
au fost, de asemenea, marcate de adoptarea tricolorului24.  

Pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de la  
Alba-Iulia din 18 noiembrie/1 decembrie 1918 au înscris noi pagini 
emoţionante, în istoria tricolorului românesc. Din numeroasele mărturii 
istorice se constată rapiditatea cu care s-a generalizat acţiunea de 
confecţionare a diferitelor însemne tricolore pe tot cuprinsul 
Transilvaniei, semnificativ fiind că în diferite sate, firele ţesute şi brodate 
în straie populare reuneau aceste culori25. Moment crucial în istoria 
neamului, evenimentul de la 1 Decembrie 1918 marchează astfel şi în 
domeniul însemnului un episod de maximă intensitate. 

Reflectând sintetic istoria tumultuoasă a neamului, tricolorul 
a fost modificat în 1921 doar în ceea ce priveşte înfăţişarea stemei 
ţării, gravată pe suprafaţa sa26. Cum era şi firesc, drapelul, reunind 
culorile albastru, galben şi roşu, dispuse vertical (albastru fiind la 
hampă), a fost împodobit cu noua stemă a României, marcând, prin 
compunerea sa, drumul poporului român spre înfăptuirea 
dezideratului său naţional. Este semnificativ faptul că şi prin 
cromatica stemei este evocat tricolorul.  

 
Drapelul României: 1922-1947 

 

                                                 
23 Ibidem, pag. 15.  
24 Ibidem, pag. 15-16. 
25 Ibidem, pag. 16. 
26 Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1977; Maria Dogaru, Simboluri naţionale: drapelul, imnul naţional, 
Bucureşti, 1998, pag. 16. 



 
 

Stema ţării: 1948-1952; 1952-1965; 1965-1989 
 
 



 



 
Drapelul R.S.R.: 1965-1989 

Această reprezentare era, în fapt, o aliniere cu „toate ţările 
frăţeşti”, bazată pe ideologia comunistă, compoziţia fiind lipsită în 
realitate de simbolurile tradiţionale româneşti; tocmai de aceea, în 
decembrie 1989, când masele s-au ridicat împotriva totalitarismului, 
drept expresie a condamnării vechiului regim, a fost îndepărtat de pe 
flamura tricolorului însemnul heraldic ce se dovedise nedemn de 
istoria noastră naţională.  
 

 



 
 

Drapelul actual al României 



 
I.8. MONUMENTE ALE ISTORIEI NAŢIONALE – ARCUL 
DE TRIMF. OMAGIU ADUS EROISMULUI OSTAŞILOR 

ROMÂNI 
 

General-locotenent Teodor HALIC 
 
 

*Notă: acest emoţionant discurs a fost rostit în ziua de 20 octombrie 
2009, cu ocazia manifestării organizate la Arcul de Triumf de către 
Casa de Cultură a M.A.I., în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Bucureşti şi Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”, având sprijinul 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, fiind dedicată primei 
defilări a trupelor române pe sub Arcul de Triumf, întoarse 
victorioase din Războiul de Independenţă, la 20 octombrie 1878. 
 
 

Anual, la data de 25 octombrie, poporul român sărbătoreşte 
Ziua Armatei sale. Această zi, cu 65 de ani în urmă, a marcat un 
eveniment de o importanţă deosebită în istoria poporului român: 
încheierea cu succes a luptelor armatei sale, pentru eliberarea 
întregului teritoriu naţional din nordul ţării, răpit prin forţă şi dictat, în 
vara anului 1940. Această zi, când prin luptele şi jertfele ostaşilor 
români a fost restabilită graniţa legitimă de vest a ţării, a devenit 
ZIUA ARMATEI ROMÂNE. 

În acest an, în cadrul activităţilor organizate pentru 
cinstirea Zilei Armatei, la iniţiativa conducerii Muzeului Militar 
Naţional, a Primăriei Municipiului Bucureşti şi a Casei de Cultură 
a Ministerului Administraţiei şi Internelor, s-au organizat şi 
manifestările la care participăm astăzi, cu tema: „Monumente ale 
istoriei patriei – Arcul de Triumf – Omagiu adus ostaşilor români, 
20 octombrie 1878-20 octombrie 2009”. 

Tradiţia monumentului „Arcul de Triumf”, ca simbol al 
victoriei în război a armatei naţionale asupra duşmanilor patriei, îşi 
are originea în vremurile antice, ale străbunilor noştri români. Acest 
monument, simbol al victoriei, a apărut odată cu naşterea statului 
român, independent – România şi victoria armatei române în 
Războiul de Independenţă din 1877-1878. 

La 20 octombrie 1878, armata tânărului stat român, 
întoarsă victorioasă din război, a fost întâmpinată în mod solemn de 



înalte oficialităţi de stat şi a intrat în capitala ţării Bucureşti, cu 
drapele de luptă desfăşurate în sunete de fanfară şi aplauzele 
entuziaste ale unei mari mulţimi, trecând pe sub Arcul de Triumf, 
construit în capul străzii Podul Mogoşoaia, numită de atunci Calea 
Victoriei. 

Biroul Permanent al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de 
Război din al Doilea Război Mondial salută iniţiativa de a organiza 
aceste manifestări cu tema Arcul de Triumf, simbol al victoriei şi de 
omagiere a ostaşilor români. 

Monumentul naţional Arcul de Triumf readuce în memoria 
generaţiilor tinere ale României de azi monumentele de răscruce din 
trecutul istoric al patriei. Este martorul mut şi neclintit ce reaminteşte 
evenimente care au determinat schimbări în situaţia şi evoluţia 
poporului şi a statului român şi, totodată, depozitarul amintirilor 
despre aceste evenimente: Războiul pentru Independenţă  
1877-1878, Războiul pentru Reîntregirea Neamului 1916-1918 şi al 
Doilea Război Mondial şi eliberarea Ardealului de nord ca şi alte 
evenimente cu implicaţii în evoluţia şi progresul patriei. 

Intrarea solemnă în Capitala ţării a unităţilor militare 
întoarse victorioase din război şi trecând pe sub Arcul de Triumf, cu 
drapelul de luptă în frunte, în sunetele fanfarei şi aclamaţiile 
entuziaste ale mulţimilor, este un spectacol cu o încărcătură 
emoţională greu de descris. Unii dintre veteranii de război de azi au 
trăit atunci emoţiile de neuitat ale unui asemenea eveniment. Sunt 
emoţionante relatările acestor evenimente în presa vremii şi în 
literatura istorică. 

 
ONORATĂ ASISTENŢĂ, 

 
Arcul de Triumf din Bucureşti, prin simpla sa existenţă, 

reaminteşte de asemenea evenimente. Construit în anul 1878, iniţial 
într-o formă mai modestă, a fost reconstruit pe locul de acum în 
forma actuală, în anii 1921-1922 şi renovat în anul 1936, după 
proiectul şi conducerea tehnică a inginerului Petre Antonescu. 
Construcţia sa monumentală de azi, amplasat pe comunicaţia 
principală de acces în Capitala ţării Bucureşti, la răscrucea a trei 
mari bulevarde ce conduc în interiorul Capitalei, impresionează prin 
proporţiile şi aspectul său. 

Puterea de simbol al victoriei, ce reprezintă Arcul de Triumf 
din Bucureşti, asigură şi solemnitatea specială a festivităţilor anuale 



de omagiere a Zilei Naţionale a României, care se organizează şi se 
desfăşoară în faţa acestui impresionant monument. 

De asemenea, unele manifestări publice, cu caracter oficial 
de stat, de nivel înalt, s-au desfăşurat sub autoritatea solemnă a 
Arcului de Triumf. 

Arcul de Triumf din Bucureşti a fost martorul solemn şi a 
întoarcerii în patrie a unităţilor Armatei Române, la terminarea 
misiunilor în cadrul forţelor N.A.T.O., pe teatrele de operaţii din Irak, 
în iulie 2009. Arcul de Triumf din Bucureşti este monumentul 
naţional, simbol al victoriei în luptă, şi de omagiere a ostaşilor 
români. 

Împreună cu Catedrala Încoronării de la Alba-Iulia, cu 
Mausoleul de la Mărăşeşti, cu Crucea Eroilor Neamului de pe 
muntele Caraiman şi cu Mormântul Eroului Necunoscut din Parcul 
Carol, Arcul de Triumf se numără printre monumentele care 
comemorează participarea României la Primul Război Mondial de 
partea Aliaţilor, la finalul căruia toate teritoriile locuite de români s-au 
unit, pentru prima dată, la un loc. 

Aşadar, Arcul de Triumf a marcat succesiv victoria 
României din Războiul de Independenţă (1878), jubileul celor 40 ani 
de domnie a regelui Carol I (1906), revenirea familiei regale din 
refugiul de la Iaşi (1918) şi sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial şi reîntregirea graniţei de vest a ţării (1945). 

În numele veteranilor de război ai Armatei Române, felicit 
organizatorii acestei manifestări patriotice şi exprim sprijinul 
Consiliului Naţional al A.N.V.R. pentru propunerea de a se aproba 
instituirea Zilei Arcului de Triumf. 
 
 



 
I.9. MONUMENTE BUCUREŞTENE 

 
 

Consilier Miliana ŞERBU  
Direcţia Informare şi Relaţii Publice 

 
 

1.  Mănăstirea Mihai Vodă 
 
 

 
 

Foto 1 
 

Clădirea încorona ca o cetăţuie vârful dealului de pe malul 
drept al Dâmboviţei, în faţa podului Mihai Vodă. Aşa cum se 
prezenta înainte de a fi demolată (foto 1), era o reconstrucţie, 
ridicată în etape, în jurul anului 1900, pe locul ruinelor vestitei 
mănăstiri construite de Mihai Viteazul către sfârşitul secolului  
al XVI-lea. 

Din ansamblul clădirilor vechi care formau altădată 
mănăstirea se mai păstrează turnul şi clopotniţa (foto 2). 



 
Foto 2 

 
Ceea ce dă acestei biserici o valoare deosebită şi o aşază 

în rândul celor mai de seamă monumente ale Ţării Româneşti este 
arhitectura ei exterioară, care reprezintă chintesenţa formelor pe 
care meşterii celei de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea le-au 
căutat, interpretându-le în felurite chipuri atât ca plan, cât mai ales 
ca plastică decorativă, în ceea ce priveşte două din modelele lor 
preferate, anume bisericile de piatră ale mănăstirilor: Dealu, de 
lângă Târgovişte şi Curtea de Argeş. 
 

2.  Biserica Patriarhiei 
 

 



Foto 3 
A fost construită de Constantin Şerban Basarab între anii 

1654-1658 şi refăcută de mai multe ori. Ultima restaurare şi cea mai 
valoroasă a fost realizată de Comisia Monumentelor Istorice între 
anii 1932-1935 (foto 3). Din vechea frescă executată de mâinile 
pricepute ale meşterilor voievodului Radu Leon (1664-1669), care 
într-un hrisov din 1688 ne spune că a zugrăvit biserica şi „o a 
înfrumuseţat cu toată podoaba, cum se cade sfintelor biserici...”, nu 
s-a păstrat decât icoana hramului: Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena, pictată în firida de deasupra uşii pridvorului. 

Numeroasele morminte de ctitori, mitropoliţi şi boieri, care 
se găseau în pronaos, au fost acoperite cu lespezile noi ale 
pardoselii. O singură relicvă mortuară mai atrage atenţia vizitatorilor 
care pătrund acum în biserică: Moaştele Sfântului Dimitrie 
Basarabov. Aduse din Bulgaria de generalul rus Salticov şi făcute 
dar Mitropoliei, osemintele se păstrează pe o bancă de piatră, într-o 
nişă anume amenajată, în zidul dinspre răsărit al ieşirii din stânga a 
pronaosului. 

 
3. Biserica Colţea 

 

 
 

Foto 4 
 

Biserica (foto 4) este singura rămasă dintr-un complex 
ctitorit pe la 1695 de Spătarul Mihai Cantacuzino, aşa cum arată o 



cronică contemporană: „În cuprinsul unei singure şi aceleiaşi 
împrejmuiri... pe locul numit al lui Colţea... felurite şi minunate clădiri, 
mari şi încăpătoare, adică lăcaşuri sfinte, spitaluri, case pentru 
hrana săracilor şi spiţării şi şcoala pentru felurite învăţături şi de 
învăţătura cântării”. 

Faţada bisericii are un caracter cu totul deosebit şi original, 
dat de decorul sculptat, pridvorul mai păstrează şi câteva preţioase 
picturi: scene interpretând subiecte inspirate din Vechiul şi Noul 
Testament, în care personajele sunt prezentate în costumele 
româneşti ale epocii. 

 
4. Biserica Creţulescu 

 

 
 

Foto 5 
 

Operă importantă şi valoroasă de arhitectură veche 
românească, Biserica Creţulescu a fost zidită în anul 1722 cu 
cheltuiala vornicului Iordache Creţulescu, pe locul numit „La Puţul cu 
Zale”, unde pe vremea aceea era bariera de nord a oraşului (foto 5). 



A fost restaurată cu pricepere şi grijă de urmaşii ctitorului în anii 
1935-1936, după proiectul arhitectului Ştefan Balş. 

Prin plastica decorativă a faţadelor, realizată din cărămidă, 
prin proporţiile sale bine potrivite, prin eleganţa formelor, prin fineţea 
profilurilor şi acurateţea lucrului, monumentul se clasează printre 
cele mai valoroase opere de arhitectură românească. 

 
5. Biserica Stavropoleos 

 
Aşezată pe strada cu acelaşi nume şi lipsită de perspectiva de 

care ar avea nevoie spre a fi pusă în valoare, după cum merită, 
Biserica Stavropoleos a fost clădită în anul 1724 pe cheltuiala 
călugărului grec Ioanichie, din 1726 devenit mitropolit al Stavropolei. 
A fost concepută ca o simplă capelă a unui modest han de călători, 
cuprinzând o singură capelă. 



  
 



Foto 8 
 

Clădirea alăturată şi porticul care limitează pe trei laturi 
curtea bisericii au fost construite tot în anul 1899 de arhitectul Ion 
Mincu, spre a aminti forma micului han pentru călători, pentru care 
fusese construită în anul 1724 biserica. 

 
6. Hanul lui Manuc 

 
 

 
 

Foto 9 
 
A fost construit pe o parte din locul care a aparţinut vechii 

Curţi Domneşti, în anul 1808. Cuprindea o mare curte interioară 
mărginită de portice cu colonete din lemn. La parter, cu acces numai 
din curte, se găseau prăvăliile, iar la etaj, camerele pentru găzduirea 
călătorilor. Vechea clădire, al cărei nucleu este păstrat aproape în 
întregime, a fost transformată şi mărită în a doua jumătate a 
veacului al XIX-lea, când a fost înconjurată cu un al doilea şir de 
prăvălii şi camere. Prăvăliile au fost puse de data aceasta în 
comunicaţie cu strada, iar camerele de la etaj, legate cu cele vechi, 
au devenit un fel de mici apartamente (foto 9). 
 

7. Palatul Ghica 
 

Construit în zona lacului Tei, modestul palat princiar, este 
cea mai preţioasă reprezentare a arhitecturii neoclasice de origine 
italienească din Bucureşti. 



O inscripţie săpată pe o placă de marmură şi prinsă, ceva 
mai târziu, pe unul din cei doi stâlpi care străjuiesc intrarea în curte, 
ne povesteşte pe scurt istoria întregului complex de clădiri cuprinse 
în cele două incinte alăturate, înconjurate cu ziduri groase de 
cărămidă şi grilaj de fier: „Zidit a fost din temelie de către voievodul 
Grigore Ghica, domn al Ţării Româneşti, pe moşia sa domnească 
Colentina, în anul 1822. Aci fu odinioară falnica sa locuinţă de vară, 
alături de care, spre dreaptă cuviinţă a înălţat apoi, întru slava şi 
pomenirea Domnului Dumnezeu, biserica familiei cu hramul 
Înălţarea Domnului şi a împodobit-o cu frumoase daruri prin înalta şi 
statornica sa voinţă” (foto 10, 11, 12). 

 

 
 

Foto 10 



 
 

Foto 13 
 



Palatul a fost construit pe terenul pe care, în timpul domniei 
lui Şerban Cantacuzino se afla Hanul Şerban Vodă, clădit în anii 
1683-1685. A fost principalul han al oraşului datorită mărimii sale şi 
siguranţei oferite negustorilor, în incinta de tip cetate, cu ziduri pline 
spre exterior. Aproape abandonat în secolul al XIX-lea, cu imaginea 
lui de cetate orientală într-un oraş care începea să se europenizeze, 
Hanul Şerban Vodă nu a mai putut reveni la gloria de altădată. La  
9 februarie 1882, era publicată în Monitorul Oficial, Legea privind 
aprobarea vânzării către Banca Naţională a României a terenului 
numit Hanul Şerban Vodă. 

La 12 iulie 1884, după dărâmarea clădirilor Hanului Şerban 
Vodă, a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor pe baza unui proiect 
realizat de arhitecţii Cassien Bernard (elevul şi colaboratorul lui 
Charles Garnier, autorul operei din Paris) şi Albert Galleron. La 
fundaţia clădirii s-a depus un document în care erau menţionaţi: 
regele Carol I, primul-ministru I.C.Brătianu şi membrii guvernului, 
conducerea B.N.R. 

Lucrarea a durat şase ani, iar valoarea totală nu a depăşit 
suma preconizată iniţial, de 2.500.000 lei. 

Palatul B.N.R. deţine un loc privilegiat în arhitectura 
perioadei, putând fi comparat cu marile construcţii bancare realizate 
în Europa secolului al XIX-lea. 

 
9. Ateneul Român 

 



 
 

Foto 14 
Considerat una dintre bijuteriile arhitectonice ale României, 

clădirea este produsul „Societăţii Culturale Ateneul Român”, fondată 
în 1865, de un grup format din: Constantin Esarcu, V.A. Urechea, 
C.A. Rosetti, N. Kretzulescu, Al. Odobescu ş.a. Primii bani au 
început să fie strânşi în 1885 prin subscripţie publică, sub sloganul 
„Daţi un leu pentru Ateneu”, astfel încât, în 1886, sunt demarate 
lucrările. Planurile, în stil neoclasic, au fost concepute de arhitectul 
Albert Galleron şi, în doi ani, clădirea a fost aproape gata, fiind 
inaugurată la 14 februarie 1888. Forma actuală a cupolei a fost dată 
de o echipă de arhitecţi şi ingineri români, după ce Galleron a predat 
proiectul. În interior, impresionează în mod deosebit o frescă lungă 
de 70 de metri şi înaltă de 3 metri. Timp de cinci ani (1933-1938), 
pictorul Costin Petrescu a lucrat pentru a transpune în imagini 25 de 
scene din istoria României. 

 
10. Biblioteca Centrală Universitară 

 



 
 

Foto 15 
 

La 1831, pe 3 mai, într-o scrisoare adresată Preşedintelui 
Consiliului de Miniştri – document ce poate fi considerat un adevărat 
act de întemeiere, Regele Carol I îşi declara „dorinţa de a înfiinţa un 
aşezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din 
ţară, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă”. 

Viitorul lăcaş de cultură avea să fie atestat prin lege ca 
instituţie de stat, sub administraţia Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice. 

Concepţia edificiului a fost încredinţată arhitectului francez 
Paul Gottereau. Lucrările, începute în 1891, vor fi finalizate în 1893. 
Următorii doi ani, până în 1895, vor fi consacraţi dotării şi amenajării. 

După 29 de ani, în 1911, începe extinderea vechiului local, 
dat în folosinţă la 9 mai 1914. Edificiul se va impune drept unul 
dintre remarcabilele repere edilitare ale Bucureştiului. În decembrie 
1989, flăcările au transformat zidurile în mine şi cărţile în cenuşă. 
Incendiul a dus la dispariţia a peste 500.000 de volume, numeroase 
ex-librisuri, hărţi vechi şi aproape 3.700 manuscrise, aparţinând unor 
mari personalităţi ale culturii române. 

 
11. Palatul de Justiţie 

 



Foto 17 
 



Clădirea, construită în stil neoclasic francez, după un 
proiect realizat de arhitectul elveţian Louis Blanc, a fost dată în 
folosinţa universităţii, la data de 12 octombrie 1903. Statuia lui Carol 
Davilla, din faţa intrării principale, este opera lui Karl Stork şi a fost 
turnată în bronz în atelierele Şcolii de Arte şi Meserii din Bucureşti. 
Statuia a fost dezvelită în ziua în care a fost inaugurat palatul. 

Construcţia a însemnat un pas înainte în evoluţia 
învăţământului medical românesc, noua clădire, prin spaţiul pe care 
îl punea la dispoziţie, permiţând o mai bună organizare şi 
desfăşurare a actului educaţional medical. 

 
13. Palatul Poştelor 

 

 
 

Foto 18 
Este construit pe vechiul amplasament al Hanului 

Constantin Vodă, clădit între anii 1692-1694, de domnitorul 
Constantin Brâncoveanu, pe locul în care era ridicată casa boierului, 
Constantin Aga Bălăceanu. În anul 1847, hanul a fost distrus în 
marele incendiu ce a cuprins oraşul. Ulterior, terenul a fost cunoscut 
sub numele de Piaţa Constantin Vodă. 

În anul 1894, se hotărăşte construirea unui sediu pentru 
Poşta Centrală a Bucureştiului, găzduită până în acel moment în 
casele Bărcănescu din uliţa Doamnei. 

Piatra de temelie a fost pusă la 24 octombrie 1894 de 
regele Carol I, iar inaugurarea a avut loc în toamna anului 1900.  
A fost construit după planurile arhitectului Alexandru Săvulescu, 
arhitect format la Paris, la Ecole des Beaux-Arts. 



Până în anul 1972, palatul a găzduit sediul central al Poştei 
din Bucureşti. Începând cu anul 1972, aici a fost amenajat Muzeul 
Naţional de Istorie. 

 
14. Palatul CEC 

 

 
 

Foto 19 
 

Elegant şi impunător, aflat pe Calea Victoriei, ilustrează 
modernizarea rapidă care a avut loc în Vechiul Regat după 
obţinerea independenţei. 

Pe locul în care se află astăzi clădirea se găsea la 1875, 
biserica Sfântul Ioan cel Mare. Este demolată, şubrezită fiind, şi în 
locul ei s-a construit primul sediu al CEC-ului. Clădirea, fiind prea 
mică pentru dezvoltarea rapidă a instituţiei, a fost la rândul  
ei demolată. În 1897, pe acelaşi loc, s-a început construcţia 
actualului sediu, care a fost încredinţată arhitectului Ion Socolescu, 
după planurile arhitectului Paul Gottereau. A fost terminată în  
1900, şi de atunci CEC-ul a funcţionat aici fără a fi aduse modificări 
clădirii. 

 
15. Palatul Marii Adunări Naţionale 

 



Primele date despre dealul pe care va fi construit viitorul 
Palat al Camerei Deputaţilor sunt din jurul anului 1650. În acea 
perioadă, Dealul Mitropoliei ulterior Dealul Patriarhiei, era acoperit 
de viile călugărilor de la Mitropolie. Ideea de a avea în mijlocul 
Mitropoliei sediul forului legislativ nu este pur întâmplătoare, acest 
aspect fiind rezultatul unor cutume ale vremurilor, conform cărora 
Mitropolitul era de drept preşedintele boierilor, singurii cetăţeni cu 
drept de vot, reuniţi în Adunarea Deputaţilor. Astfel, o parte din 
chiliile călugărilor sunt transformate într-o construcţie care să 
permită reuniunile oficiale ale legislativului. 

În anul 1881, are loc reamenajarea vechii construcţii a 
Adunării Deputaţilor, obţinute din amenajarea chiliilor. În anul 1907, 
în locul fostei clădiri a Adunării Deputaţilor este construit, după 
planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, noul palat al Camerei 
Deputaţilor, construcţie păstrată până în prezent. 

În perioada socialistă, edificiul a funcţionat ca sediu al Marii 
Adunări Naţionale. După evenimentele din 1989 a redevenit sediul 
Camerei Deputaţilor, iar în anul 1997 a intrat în posesia Patriarhiei 
Române. Pe faţada clădirii se află o placă comemorativă cu 
următorul conţinut: „În vechea clădire a Adunării ce se ridica pe 
acest loc, s-au desfăşurat sub presiunea poporului lucrările  
Adunării Elective din 1859, care a ales la 24 ianuarie pe Alexandru 
Ioan Cuza ca domnitor al Ţării Româneşti, înfăptuind pe această 
cale Unirea”. 

 
 

16. Palatul Cercului Militar Naţional 
 

 



 
Foto 20 

 
Lucrările pentru acest edificiu au început în anul 1911. 

Proiectantul principal a fost V. Ştefănescu şi E. Doneaud. 
Beneficiarul lucrării a fost Cercul Militar al ofiţerilor din garnizoana 
Bucureşti, organizaţie a ofiţerilor români înfiinţată la 15 decembrie 
1876. Fondurile necesare au fost adunate din donaţii, subscripţii şi 
cotizaţii ale ofiţerilor (cca 80%), precum şi din subvenţii de stat şi 
împrumuturi rambursabile. 

Palatul Cercului Militar Naţional a fost ridicat pe locul fostei 
Mănăstiri Sărindar, pe un teren mlăştinos. Din această cauză, la 
recomandarea inginerilor Anghel Saligny şi Elie Radu a fost 
adoptată soluţia unei fundaţii i de stejar, înfipţi în terenul 
ferm de sub mla

 pe pilon
ştină. 

La 4 februarie 1923, în prezenţa regelui Ferdinand şi a 
reginei Maria, a ministrului de război generalul Gheorghe 
Zmărăndescu şi a comandantului Corpului 2 Armată, generalul 
Ştefan Holban, a avut loc inaugurarea oficială a Palatului Cercului 
Militar Naţional. 

 



 
I.10. ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI 

 
General de armată (r) dr. Dumitru Penciuc  

Preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război din M.A.I. 
 

 
Potrivit ritualurilor militare, vă rog să primiţi ONORUL celor mai în vârstă ostaşi 

al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi profunda noastră recunoştinţă, pentru 
această primire. Întâlnirea conducerii ministerului, a şefilor de arme, a altor cadre din 
minister cu reprezentanţii foştilor combatanţi pe câmpurile de luptă ale celui de-al Doilea 
Război Mondial, s-a statornicit deja ca o tradiţie frumoasă. În acest an, Ziua Veteranilor 
de Război a fost pentru  
noi de o încărcătură emoţională mai profundă decât în anii precedenţi. 

Situată calendaristic la câteva zile înainte de încheierea în Europa, a celei mai 
cumplite conflagraţii mondiale, această zi ne răscoleşte amintiri din cele mai dureroase, 
dar şi satisfacţia că data de 9 mai 1945 ne-a găsit în viaţă şi am putut savura gustul 
victoriei, estompat însă de durerea pierderii miilor de camarazi căzuţi la datorie şi care 
nu aveau să se mai întoarcă la vatră odată cu noi. Eram tineri, cu vârsta cuprinsă între 
18-30 de ani, iar acum la vârsta senectuţii, unii la peste 90 de ani, nu putem uita ororile 
războiului. 

Suntem o infimă parte a tezaurului uman al armelor ministerului participante la 
război, tezaur care se reduce tot mai mult odată cu trecerea anilor. Din aproape 20.000 
veterani de război la constituirea asociaţiei în anul 1990, mai pot răspunde în prezent 
aproape 3.500. Rata anuală a mortalităţii celor care au înnobilat istoria unităţilor 
Ministerului Administraţiei şi Internelor cu nepieritoare fapte de arme este de 20-22%. 
Într-un asemenea ritm, nu peste mulţi ani vor fi prezenţi doar în istorie, în muzeele şi 
sălile tradiţiilor armelor precum şi în arhive. 

Până atunci, ne străduim să ne ducem anii, grijile şi traiul cotidian cu 
demnitatea şi decenţa fostului ostaş şi să fim folositori nepoţilor şi strănepoţilor, 
generaţiilor de astăzi cu vorba, cu sfatul, cu experienţa, uneori şi cu fapta, şi mai ales ca 
modele de slujire a ţării, ca modele de dragoste de ţară şi de neam. 

Am fost şi rămânem ataşaţi unităţilor sub culorile cărora am servit ţara pe 
câmpurile de bătălie. 

Domnule Secretar de Stat, 
 

Este un moment în care ne simţim parte a familiei lucrătorilor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. În numele celor 3.500 de veterani şi invalizi de război 
jandarmi, poliţişti, grăniceri şi pompieri militari şi al meu personal, exprim cea mai aleasă 
recunoştinţă conducerii ministerului, domnului ministru Vasile Blaga, inspectoratelor 
generale pentru preocuparea constantă faţă de soarta noastră, precum şi pentru sprijinul 
acordat la nevoie. 

Atenţia de care ne bucurăm, demonstrează că nu suntem uitaţi. Adresez de 
asemenea, cele mai respectuoase mulţumiri domnului ministru şi dumneavoastră, pentru 
înaintarea în gradul următor a unor veterani de război, ofiţeri şi subofiţeri şi pentru 
propunerea de acordare a unor distincţii aprobate de preşedintele României. Tuturor 
celor care sunteţi astăzi alături de noi vă mulţumim din toată inima şi vă dorim sănătate, 
fericire şi depline succese, în înalta dumneavoastră învestitură. 

Am început cu un salut ostăşesc, daţi-mi voie să închei la fel: SĂ TRĂIŢI! 
 



 
I.11. DINAMICA OBICEIURILOR PASCALE 

ÎN CULTURA POPULARĂ ACTUALĂ 
 

Etnolog dr. Iuliana BĂNCESCU  
Centrul Naţional pentru Conservarea  

şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bucureşti 
 
 

În cultura populară actuală, ciclul pascal ocupă locul central. Este vorba despre 
cea mai mare sărbătoare creştină (Învierea Domnului), precedată de o perioadă de doliu 
şi de nevoinţă duhovnicească (Postul Mare) şi urmată de alta, plină de lumină şi slavă 
(Săptămâna Luminată şi perioada de până la Înălţarea Domnului şi Pogorârea Duhului 
Sfânt). 

Mass-media postrevoluţionară a sporit caracterul social şi spectacular al 
obiceiurilor pascale, prin emisiunile şi articolele care abundă în această perioadă. A 
dezghiocat ceea ce, în ortodoxie, este cheia trăirii şi a desăvârşirii sufletului omenesc, 
taina, taina sărbătorii, a celei mai mari sărbători din câte are creştinătatea. Datorită 
acestei popularizări, parcă toţi trăim la fel, parcă toţi facem de Paşti acelaşi lucru, parcă 
ni s-a luat bucuria sufletească pe care o mai aveam, de a merge la slujba Învierii, de a 
ciocni un ou roşu, de a gusta din pasca sfinţită. Parcă trăirea noastră a devenit prea 
„publică”, prea spectaculară, prea exterioară. Nădăjduim însă ca ceea ce societatea sau 
rutina au făcut imposibil, să facă posibil harul lui Dumnezeu, care le plineşte şi le 
desăvârşeşte pe toate, dând sens vieţii omeneşti. 

Pentru cei care au gustat din bucuria vederii lui Dumnezeu, din dulceaţa locuirii 
alături de El, lumea materială este numai o umbră tristă şi trecătoare. Pentru aceşti 
fericiţi au sens numai lucrurile cereşti, din vecinătatea veşniciei lui Dumnezeu. Pentru ei, 
Învierea înseamnă, mai ales în lumea contemporană, învierea omului în duh, alături de 
Hristos, o pregustare a luminii necreate, a păcii celei fără de hotare, preînchipuirea 
învierii noastre de obşte. Ne străduim şi noi, desigur, să gustăm puţin din aceste fericiri, 
atât cât poate încăpea în vasul nostru limitat, de lut. Dar, ca unii care suntem 
nedesăvârşiţi, mai ţinem cont şi de formele exterioare (tradiţii, datini, sărbători populare) 
în care ne învelim evlavia şi care ne aduc mai aproape bucuria sărbătorii. 

Ziua Învierii Domnului, care, în cei mai mulţi ani cade în luna aprilie, mai este 
cunoscută şi sub numele de Paşti şi începe, din punct de vedere liturgic, în noaptea 
dinainte; la miezul nopţii, când se spune că mormântul s-a deschis şi a înviat Hristos.  

Cuvântul Paşti este de origine evreiască, de la evreiescul Pesah, moştenit de 
evrei de la egipteni şi ajuns în limba română prin forma bizantino-latină Paschae. 
Cuvântul înseamnă a trece, indicând trecerea Domnului la miezul nopţii, când i-a lovit pe 
cei întâi născuţi ai egiptenilor şi i-a cruţat pe întâii-născuţi ai israeliţilor. La evrei, acest 
cuvânt marca sărbătoarea trecerii prin Marea Roşie, care semnifică izbăvirea din robia 
egipteană a poporului ales şi începutul drumului către pământul făgăduinţei. La fel, 
Paştele creştin este o trecere din viaţa de aici către viaţa veşnică, din împărăţia lui 
Dumnezeu, o trecere din robia păcatului şi a morţii către Viaţa (Hristos) şi lumina cea 
neînserată.  

Evreii numeau Paşti (pascha), sărbătoarea azimilor sau sărbătoarea Domnului, 
sărbătoarea lor anuală. Aceasta se prăznuia la 14 Nissan şi coincidea cu prima lună 
plină de după echinocţiul de primăvară. Sărbătorirea Paştilor la evrei a cunoscut mai 
multe etape: una de la ieşirea din Egipt şi până la intrarea în Ţara Sfântă, alta până la 
robia babiloniană şi a treia de după robia babiloniană. În a doua etapă i s-a adăugat 
sărbătorii o semnificaţie agrară, mai exact aducerea, în a doua zi a praznicului, a 



snopului de orz, ca dar legănat, la templu. După venirea din robia babiloniană, sub 
influenţa rabinilor, s-a dezvoltat mult sărbătorirea Paştilor, cuprinzând mai multe 
rugăciuni şi binecuvântări. Denumirea acestei sărbători este, la evreii de astăzi, Seder şi 
ea cuprinde o serie de obiceiuri între care recitarea Hagadei, explicarea ei, cântece, 
povestiri, consumarea celor 4 pahare de vin caşer şi a hreanului în loc de ierburi amare. 

În discursul de faţă suntem interesaţi de semnificaţia unor obiceiuri care au 
corespondent în tradiţiile pascale ale românilor. De aceea ne vom opri puţin la serbarea 
Paştelui imediat după ieşirea evreilor din Egipt. Fiecare cap de familie trebuia să aleagă 
din turma sa un miel sau un ied de parte bărbătească, fără defecţiuni corporale, pe care 
îl păstra din ziua de 10 Nissan până în 14, când trebuia junghiat între cele două seri. 

Pragul şi părţile laterale ale casei unde se consuma, se ungeau cu sângele lui, 
apoi se pregătea pentru a fi fript împreună cu toate măruntaiele în cuptor, fără ca înainte 
să fie fiert sau să i se zdrobească vreun os. În noaptea de 14 Nissan era consumat cu 
azime şi ierburi amare de evreii care erau încinşi, încălţaţi şi cu toiag în mână, ca şi cum 
ar fi gata de drum. Ceea ce rămânea neconsumat în acea noapte, se ardea. Nu era 
permis să se consume a doua zi, nici carnea să fie dusă peste drum, nici ca cei 
necircumcişi sau necuraţi (prin atingerea de un mort) să-l consume. Aceştia din urmă, ca 
şi cei care erau în călătorie la 14 Nissan puteau să prăznuiască Paştile în luna 
următoare, tot pe 14 (Num. 9, 10-11). Nerespectarea acestor prescripţii se pedepsea 
prin uciderea cu pietre (Ieş. 12-14; Num. 9, 13). 

În Vechiul Testament, ospăţul sacrificial serba înfierea lui Israel de către 
Dumnezeu, iar nezdrobirea oaselor mielului (aşa cum nici soldaţii romani nu i-au zdrobit 
fluierele picioarelor lui Iisus pe cruce), unitatea şi integritatea poporului în vederea 
păstrării unităţii cu Dumnezeu. Jertfa mielului pascal, în calitatea sa de jertfă pentru 
ştergerea păcatelor şi jertfă de pace, sau de păstrare a legăturii cu Dumnezeu, era cea 
mai tipică dintre sacrificii, prefigurând jertfa lui Hristos, eliberarea oamenilor de sub robia 
păcatului strămoşesc şi refacerea unităţii dintre Creator şi creatură. 

În cele 7 zile ale Paştilor evreieşti (14-21 Nissan) nu se consuma decât azimă, 
pâinea dospită fiind interzisă, iar cel ce o consuma era ucis cu pietre (Ieş. 12-15). 
Această pâine aducea aminte de aluatul nedospit pe care l-au copt israeliţii în noaptea 
ieşirii din Egipt şi simboliza, prin lipsa fermenţilor de dospire, curăţia, prevenirea stării de 
corupţie şi chemarea fiilor lui Israel la o viaţă curată şi sfântă. 

Tradiţiile populare ale românilor, dar şi ale creştinilor, încă din cele mai vechi 
timpuri, sunt departe de tradiţia iudaică, ce presupunea o sărbătoare a durerii, la care 
alimentele rituale, pasca şi mielul, se consumau în grabă, însoţite de ierburi amare, după 
cum amară fusese şi robia din ţara Egiptului. Pasca primilor creştini era o pâine dulce, 
care se sfinţea de către preoţi, apoi se împărţea săracilor. 

Legat tot de pâinea rituală, sfinţită tot în noaptea Invierii, o tradiţie bisericească 
recomandă sfinţirea pâinii numită în popor „paşti”, care se consumă tot în zilele Paştelui, 
în loc de anafură. În unele locuri din Vestul ţării, aceasta este amestecată cu vin, 
preînchipuind, probabil, Sfânta Euharistie, cu care se împărtăşeau creştinii primelor 
veacuri în noaptea Invierii, deşi originea şi filiera prin care acest obicei a ajuns în 
tradiţiile românilor sunt necunoscute. 

La creştini, sărbătoarea Paştelui este cea mai veche, fiind sărbătorită, 
dimpreună cu duminica, încă din perioada apostolică. Deoarece primii creştini erau 
dintre evrei, noua sărbătoare a păstrat, în perioada de început, o bună parte dintre 
semnificaţiile iudaice, legate de dată şi masa pascală, care, de data aceasta însă 
comemora Cina cea de Taină. Semnificaţia sărbătorii creştine a trecut însă într-o nouă 
realitate, comemorând cele trei evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului (Cina, 
Patimile, Învierea), deoarece acestea au avut loc în preajma vechiului paşti evreiesc, 
Cina ţinând locul mesei pascale şi devenind pentru creştini un nou paşte, iar mielul jertfit 



la masa pascală a evreilor fiind considerat o preînchipuire a Mântuitorului, Mielul jertfit 
pentru răscumpărarea păcatelor noastre (Is. LIII, 7; Ioan I, 29; I Petru, I, 19).  

Dacă evreii serbau la Paşte izbăvirea dintr-o robie văzută, creştinii sărbătoresc 
eliberarea din robia nevăzută, a diavolului şi a păcatelor. Primii creştini înţelegeau prin 
Paşti nu numai sărbătoarea Învierii, ci şi pe cea a Cinei şi Patimilor Domnului. De aceea, 
perioada numită la noi acum săptămâna Mare, se numea săptămâna Paştelui. 

La începuturile creştinismului, Paştile se sărbătorea prin comemorarea Cinei 
prin mesele rituale din seara zilei de 13 Nissan, care a început să dispară odată cu 
apariţia agapelor creştine. Obişnuită era şi Frângerea pâinii, Sfânta Jertfă liturgică de 
astăzi. Noaptea Învierii se sărbătorea prin priveghere şi rugăciune, în biserică. Tot atunci 
avea loc şi botezul catehumenilor, care purtau cămăşile albe primite la acest mare 
eveniment din viaţa lor pe parcursul întregii săptămâni luminate. Exista şi obiceiul ca să 
se reprimească între credincioşi, penitenţii, care, pe atunci erau excluşi temporar din 
Biserică, şi al căror timp de pocăinţă expira în Joia Mare. Împăraţii şi stăpânii îi 
slobozeau pe prizonieri şi sclavi, făceau fapte de milostenie şi mărinimie. La biserici se 
aduceau bucate (pâine dulce – paschă, brânză, carne de miel), care erau binecuvântate 
şi împărţite săracilor. Era interzisă participarea la spectacole, jocuri sau petreceri 
păgâneşti. Nu în ultimul rând, sărbătoarea pascală era împodobită de frumuseţea 
luminilor, făclii înalte, torţe sau coloane de ceară, care înveseleau bisericile şi casele 
creştinilor.  

Demnă de reţinut este această simbolistică a luminii, legată de paşte, fie ea 
exprimată în îndemnul preotului din noaptea Învierii „Veniţi de luaţi lumină!”, fie în 
venirea luminii cereşti de la Ierusalim, cea mai cunoscută minune a zilelor noastre. În 
acest context, Sfinţii Părinţi văd în Hristos cel înviat, ale cărui haine erau albe ca lumina, 
pe Dumnezeul cel ce „se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină”, văzut în vechime de ochii 
lui David proorocul. Dumnezeul care guvernează şi păzeşte această lume, prin energiile 
divine necreate, prin care ne ajută şi pe noi să-L cunoaştem şi să ajungem la El, atât cât 
ne stă în putinţă, încă din această viaţă. 

În noaptea de Înviere, se aprind lumânări la mormintele rudelor decedate, ca să 
se bucure şi ele de lumina Învierii. Deşi românii au în prezent şi cultul morţilor la Paşti, 
totuşi aceste practici au un alt temei în lumina învăţăturii creştine şi nu mai ţin de doliu 
sau de plângerea morţilor, ci de participarea acestora la bucuria Învierii, alături de cei vii 
din familie. Creştinismul priveşte moartea ca pe o intrare într-o nouă viaţă, viaţa veşnică, 
alături de Hristos. De aceea şi cei trecuţi în viaţa veşnică, alături de Dumnezeu, izvorul 
vieţii, se pot bucura alături de cei vii, de lumina şi de darurile Învierii. 

Chiar dacă românii participă în număr destul de mic la Sfânta Liturghie din 
această noapte sfântă, mulţi vin doar la Slujba Învierii, pentru a lua lumină. Apoi se duc 
pe la casele lor, revenind, dimineaţa, la biserică, în locurile unde se sfinţesc pasca şi 
prinoasele. În unele zone, este obiceiul ca, în această noapte, să se sfinţească pâinea 
numită paşti, sub formă de anafură sau anafură amestecată cu vin (în Vestul ţării). În 
Bucovina, această pâine, sub formă de prescuri, o aduc la biserică femeile, în Vinerea 
Mare, când se slujeşte Sfântul Maslu. Iar în zona Banatului o aduce o singură familie, în 
Marea Joi, ca milostenie pentru o rudă decedată în anul care a trecut, împreună cu vin şi 
vase.  

În Moldova mai ales, dar şi în alte zone ale ţării, femeile pregătesc pasca, din 
făină de grâu curată, la care se adaugă lapte, uneori şi ouă. Pasca are formă rotundă 
pentru că, în popor, se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Pe margini se 
pune un colac împletit în trei, iar la mijloc se face o cruce din aluat, simbolizând crucea 
pe care a fost răstignit Hristos. Între împletituri se pune brânză sărată sau dulce, 
frământată cu ou şi stafide. Pasca se împodobeşte cu ornamente din aluat – flori, 
spirale, frunze etc. 



În anumite regiuni ale ţării, ea este un aluat simplu, de pâine sau de cozonac, 
ornamentat şi cu cruce. Înainte de a se face pasca, femeile „se grijesc, se spală pe cap, 
se piaptănă, îmbracă straie curate, fac rugăciuni şi apoi se apucă de plămădit”53. Şi faza 
coacerii este ritulizată: „Când pun în cuptor, fac cruce cu lopata sus, pe tuspatru pereţi şi 
apoi la gura cuptorului, zicând: Cruce-n casă,/Cruce-n masă,/Cruce-n tuspatru/cornuri 
de casă”54. 

Legat de mielul pe care îl consumă românii de Paşte în vremurile noastre, 
putem spune că preparatul tradiţional, drobul, s-a impus întâi în lumea urbană 
românească, apoi, prin imitaţie, şi în cea rurală, ca un nou aliment, cu gust distinct, care 
a început să aibă un consum specializat, ritual. Pregătirea drobului presupune utilizarea 
unui întreg arsenal de mirodenii – sare, piper, enibahar, tarhon, pătrunjel, mărar. 

Drobul a devenit, prin excelenţă, alimentul care se identifică, în actualitate, 
aproape complet – la fel ca pasca şi ouăle roşii – cu sărbătorile Paştelui. „Tăierea 
mielului la Paşte nu este altceva decât jertfa anualã a zeului din religiile precreştine”, 
spune Ion Ghinoiu (Vârstele timpului, p. 166). Sau, am spune noi, are acest 
corespondent în religiile păgâne, suferind, eventual, o resemnificare în creştinism. Mielul 
este însă, mai cu seamã, semnul „blândeţii, al simplităţii, inocenţei şi purităţii. E unul 
dintre simbolurile Mântuitorului Hristos.55”  

Pasca este dusă la biserică într-un coş anume pregătit pentru Paşte. După 
sfinţirea din dimineaţa primei zile de Paşte, pasca dobândeşte puteri purificatoare, 
asemeni anafurei. Ea este sfinţită şi se consumă imediat după anafură. Tot în coşul care 
se duce la sfinţit, femeile pun cârnaţi, ouă roşii şi împistrite, colaci, brânză, slănină, drob, 
usturoi, sare, prăjituri şi alte alimente. Acestor alimente, sfinţite, li se atribuie puteri 
vindecătoare. 

În unele locuri se spune că, cine mănâncă ouă în ziua de Paşti va fi uşor peste 
an. În trecut, albuşul de ou roşu sfinţit se usca, se pisa şi se sufla în ochii bolnavi de 
albeaţă, ai vitelor şi oamenilor. Cu slănina se ungeau rănile sau vreun picior scrântit. De 
asemenea, pentru friguri, omul se afuma cu slănină şi tămâie puse pe o lespede. 
Slănina, consumată ca atare, se spunea că are proprietăţi tămăduitoare pentru oameni 
şi vite. Hreanul sfinţit se păstra în pământ, crezându-se că el curăţeşte apa fântânilor, 
vindecă de boli şi friguri. Dacă cineva îl consumă când vine de la biserică, se spune că 
va fi iute şi sănătos tot anul. 

Sarea era folosită la sfinţirea fântânilor, iar azi e pusă în mâncare. Cuişoarele 
se spunea că sunt bune pentru dureri de măsele, iar cu făina se freca ochiul vitei 
bolnave de albeaţă. Despre usturoiul sfinţit se spunea că nu se strică; dar folosea şi la 
alungarea strigoilor sau pentru tămăduirea celor bolnavi de vătămătură. 

Puteri deosebite i se atribuie şi lumânării de la Înviere, care este păstrată şapte 
ani şi aprinsă în caz de grindină, furtuni sau mari primejdii. Noaptea Învierii este 
deosebită, ea simbolizând noaptea luminii, a izbăvirii omului din iad, din păcat şi din 
moarte. 

De aceea, în zilele noastre, Învierea este privită ca o sărbătoare a luminii. 
Seara sau la miezul nopţii, când oamenii merg la slujba Învierii, aprind lumânări la 
mormintele celor din neam. În Bucovina e obiceiul ca, în noaptea Învierii, să se lase 
luminile aprinse în toată casa şi în curte, că să fie luminată gospodăria, în cinstea luminii 
pe care a adus-o Hristos în lume, prin Învierea Sa. 

Oamenii participă, în toată ţara, la Slujba Învierii. În unele locuri (Moldova, 
Bucovina), la miezul nopţii, când se spune că s-a deschis mormântul şi a înviat Hristos, 
                                                 
53 E. Niculiţă, Voronca, op. cit., vol. I, pag. 339. 
54 Idem, pag. 341. 
55 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Amarcord, 1994, pag. 105. 



se aud împuşcături şi pocnituri. După unii etnologi, acestea s-ar face pentru alungarea 
spiritelor rele, dar în acest moment, ele nu au de-a face decât cu Învierea din mormânt a 
lui Hristos; vestesc deschiderea mormântului Domnului. 

În unele locuri era obiceiul ca, în noaptea Învierii, să se aprindă, pe dealuri, 
„focurile de veghe”. În jurul lor, oamenii istoriseau întâmplări din viaţa lui Hristos. Flăcăii 
săreau peste aceste focuri, pentru ca vrăjitoarele şi fermecătoarele să nu aibă putere 
asupra lor. În zilele noastre, ele se mai fac, sporadic, prin curţile bisericilor, ca oamenii 
să prindă şi momentul Învierii. Din acest moment, salutul obişnuit este înlocuit cu cel de 
„Hristos a-nviat!”, la care se răspunde „Adevărat a-nviat!”, salut păstrat până la Înălţarea 
Domnului. Este o formă de mărturisire a Învierii şi a credinţei creştine. 

La întoarcerea de la slujba de Înviere, creştinii pun într-un lighean un ou roşu şi 
o monedă de argint, peste care toarnă apă neîncepută. Există apoi datina de a se spăla, 
dându-şi fiecare cu oul roşu peste obraz şi zicând: „Să fiu sănătos şi obrazul să-mi fie 
roşu ca oul; toţi să mă dorească şi să mă aştepte, aşa cum sunt aşteptate ouăle roşii de 
Paşti; să fiu iubit ca ouăle în zilele Paştilor.” Atunci când se dă cu banul pe faţă, se 
spune: „Să fiu mândru şi curat ca argintul”. Iar fetele zic: „Să trec la joc din mână-n 
mână, ca şi banul”, „să fiu uşoară ca şi cojile de ouă, care trec plutind pe apă.” În unele 
sate, în lighean se pune şi o crenguţă de busuioc existând credinţa că, dacă te speli cu 
el, vei fi onorat ca busuiocul. 

Familia creştină se aşază apoi la masa pascală. După această masă, capul 
familiei ciocneşte ouă cu soţia şi la formula tradiţională: „Hristos a înviat!”, adaugă: „Hai 
să ciocnim ouă, ca să ajungem şi la anul Paşti frumoase, iar după moarte să ne vedem 
iarăşi în ceruri!” Apoi ciocnesc şi ceilalţi membri ai familiei. De obicei, cinstea de a ciocni 
oul mai întâi revine celui mai în vârstă. Se crede că, făcând acest lucru, membrii familiei 
se vor vedea şi pe lumea cealaltă. 

Se spune că, în prima zi de Paşti nu e bine să mănânci ouă roşii, pentru că tot 
anul „îţi va mirosi gura ca oul clocit” sau că e bine să mănânci ouăle nesărate, căci altfel 
ţi se vor roşi mâinile. În ziua de Paşte se spune că nu e bine să dormi, că-ţi ia strigoiul 
anafura dintre dinţi, o vinde diavolului şi nu mai ai noroc în casă. 

După credinţa populară, e bine să ţii minte cu cine ai ciocnit oul prima dată 
pentru că dacă, din întâmplare, te rătăceşti printr-o pădure, trebuie să-ţi aminteşti acest 
lucru şi imediat găseşti drumul. Băiatul, dacă vrea să ciocnească oul cu o fată, îl 
încearcă să vadă dacă este tare, ciocnindu-l uşor, de frunte. Fata încearcă oul în dinţi. 
Zahărul sfinţit la Paşti se punea în ochii vitelor şi ai omului, pentru albeaţă (cataractă). 
De asemenea, se pun bucăţi de albuş sfinţit, înmuiat în zahăr, pe ochi, pentru a se mai 
limpezi. 

În unele locuri, atât în Bucovina, cât şi în Transilvania, există datina ca a doua 
zi de Paşti să vină băieţii la udat. După tradiţionalul Hristos a înviat, băiatul spune că i-ar 
fi sete şi scoate o ulcică cu apă pe care o varsă fie pe gâtul fetei, fie pe faţa ei, rostind: 
„Să-ţi fie inima curată ca apa şi ea să te ferească de orice boală”. Se mai practică în ziua 
de astăzi şi udatul cu parfum, în loc de apă, prin părţile Transilvaniei şi Banatului. Băiatul 
primeşte câteva ouă roşii şi este invitat la masa pascală. 

Ofranda pascală pentru morţi devine elementul central al palierului popular al 
sărbătorii destul de arareori. În sud-vestul ţării, acest lucru se petrece atunci când în 
prima zi de Paşte (eventual în a doua) se dau hore de pomană, făcându-se, cu acest 
prilej, şi pomana de haine şi/sau alimente. Oferită de cea mai bătrână femeie din neam 
(sau de o altă femeie, chiar de o fetiţă, dacă în familie nu mai trăieşte nicio femeie 
matură), hora pascală a mortului este destinată doar celor de un sex cu el. 

Menţionam la început că, împlinind aceste obiceiuri, suntem în situaţia de a ne 
afla împlinitorii unor forme exterioare, convenţionalizate în lumea noastră. Dar, dacă 
întoarcem privirea în trecut, în perioada comunistă, aceste forme populare de sărbătoare 



au contribuit mult la păstrarea şi transmiterea credinţei în Înviere, dogma esenţială a 
creştinătăţii. Într-un mod dispreţuitor se spunea despre noi, imediat după Revoluţia din 
Decembrie, că suntem creştini „din datini”. Şi este adevărat că obiceiurile populare au 
contribuit, într-o anumită măsură, la laicizarea credinţei, aşa cum se manifestă ea, mai 
ales în mediul rural, în popor. În locurile cu o puternică tradiţie populară, unde aceasta a 
fost păstrată şi transmisă din generaţie în generaţie, pe cale familială, fiind considerată 
sacră, se poate vorbi chiar despre existenţa unui creştinism popular, manifestat prin 
ceea ce cultura defineşte, marginalizând uneori noţiunea de folclor. 

Există, de asemenea, idei dogmatice creştine, prelucrate în texte de tipul 
colindelor de Paşti, pricesnelor sau chiar teatrului popular de Paşti, care ia amploare, 
fiind creat de profesorii de religie din unele sate, după modelul Viflaemului, al teatrului 
popular de Crăciun, mai ales în zona Maramureşului. Aşa cum pictura bisericilor este 
considerată Biblia celor cu puţină carte, putem spune că şi aceste obiceiuri, cu 
componenta lor biblică şi, uneori, patristică, sunt cartea de căpătâi a comunităţilor 
tradiţionale româneşti. De altfel, ele reprezintă, de cele mai multe ori, creaţia preoţilor şi 
a diecilor bisericeşti din zonele puternic impregnate de tradiţie, având rolul catehismului 
creştin, în locuri cum sunt Maramureşul, Ardealul, Banatul, Dobrogea, care sunt spaţii 
pluriconfesionale şi multietnice. 

În aceste comunităţi, prin manifestarea sa în societate, folclorul religios vine să 
certifice în faţa Celuilalt, valoarea, bogăţia şi conţinutul dogmatic al credinţei ortodoxe. 
Componentele socială şi spectaculară ale acestor tradiţii fac din ele o formă de 
sărbătoare sau de manifestare a creştinismului popular. De aceea, credem că nu este 
deloc neglijabilă componenta misionară a obiceiurilor la marile sărbători. Am observat, 
de exemplu, în localităţile dobrogene, că tradiţiile populare ale românilor ortodocşi 
trezeau interesul mahomedanilor din zonă care, astfel, luau cunoştinţă de dogma 
creştină, participând chiar la performarea obiceiurilor pascale, ei care, uneori, 
îndrăznesc mai timid să se apropie direct de biserici şi de sfinţiţii slujitori. Nu ar fi exclus 
ca unii dintre cei convertiţi să aibă la bază chiar obiceiurile populare ale creştinilor, pe 
care le cunosc, le respectă sau chiar le practică, mai ales în cazul căsătoriei cu un 
creştin şi al formării unei familii mixte. 

Românii din zilele noastre se declară creştini, indiferent cât de des sau rar 
frecventează biserica. Argumentele lor sunt, în general, faptul că au fost botezaţi, că au 
o credinţă subiectivă, interioară, chiar în lipsa participării la formele cultului, dar şi 
practicarea tradiţiilor populare la marile sărbători, pe care nu puţini dintre creştinii 
ortodocşi români le confundă cu cele bisericeşti, întrucât unele obiceiuri populare legate 
de nuntă, înmormântare sau marile sărbători, constituie o parte distinctă a acestora, 
nedisociată net de ritualul bisericesc, ci împletindu-se cu acesta. Iar existenţa acestor 
obiceiuri nu păgubeşte cu nimic credinţa, preotul oficiind aşa cum se cuvine rânduiala 
Sfintelor Taine şi a slujbelor la sărbători. 

Dimpotrivă, ele dau strălucire dimensiunii comunitare, coborând sărbătoarea şi 
în sat, către cei care nu au fost la biserică. De aceea, în creştinismul ortodox românesc 
actual este imposibilă separarea netă dintre tradiţia populară şi sărbătorile creştine sau 
obiceiurile vieţii de familie. De altfel, încă de la începuturile sale, creştinismul şi-a 
integrat unele dintre obiceiurile populare, resemnificându-le şi creştinându-le pe cele 
păgâne şi transformând chiar templele în biserici. 

În zilele noastre însă, când dogma creştină cunoaşte o largă răspândire, fiind 
însuşită de cei mai mulţi dintre români, credem că întregul arsenal de obiceiuri populare, 
alături de cunoaşterea directă şi mai aprofundată a credinţei vor trebui să contribuie mai 
mult la stimularea râvnei pentru dreapta credinţă şi desăvârşirea creştină a practicanţilor 
lor. 



Se spune că orice ştiinţă care nu conduce către Dumnezeu este deşartă. De 
asemenea, din păcate, în zilele noastre, se disociază credinţa de cultură, deşi 
începuturile culturii româneşti şi ale celei europene sunt creştine şi o parte însemnată a 
patrimoniului cultural naţional, material şi imaterial, are baze creştine. 

Marea sărbătoare a Învierii, ca şi celelalte sărbători importante ale anului, este 
dovada împletirii dintre credinţă şi cultură, a modului în care cultura înfrumuseţează 
formele credinţei, iar credinţa dă sens, în veşnicie, operelor culturale. Din păcate, este 
vorba aici de cultura populară, considerată minoră şi nedreptăţită valoric de unii oameni 
de cultură. Dar sperăm totuşi ca obiceiurile populare de Paşti să ne apropie mai mult de 
taina şi minunea Învierii Domnului, să ne facă să ne cunoaştem, mai profund, credinţa şi 
sensul vieţii noastre pe pământ. Hristos a înviat! 
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